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FÖRORD. 

Min första bekantskap med folkliga berättare gjorde jag åren 
1911-1924 bland gjutare och smeder vid ett gammalt järnbruk 
i östra Värmland. År 1924 återbördades jag till mitt hemlandskap, 
Västergötland, och även här träffade jag samman med många 
utmärkta sagesmän samt upptecknade vad de hade att berätta 
om ortens folkliga traditioner, arbetsliv och historia. Det var dock 
först år 1931, sedan jag kommit i förbindelse med Landsmåls- och 
Folkminnesarkivet i Uppsala, som jag — vid sidan av min verk-
samhet som folkskollärare i Fåglavik, Hudene socken — började 
ägna mig åt det mera systematiska uppteckningsarbete, som lig-
ger till grund för föreliggande framställning. 

»Bygd, by och gård» är ämnat att utkomma i två delar, denna 
första behandlande i huvudsak den materiella sidan av allmoge-
kulturen och den andra den mera andligt betonade delen av folk-
livet. Skildringarna avser i allmänhet årtiondena närmast efter 
1800-talets mitt. 

För välvillig rekommendation till erhållande av trycknings-
anslag för detta arbete samt för förmånen att få publicera det-
samma i Landsmåls- och Folkminnesarkivets skriftserie frambär 
jag till arkivchefen professor Dag Strömbäck ett vördsamt tack. 
I tacksamhetsskuld står jag även till docent Åke Campbell, som 
städse med intresse följt min verksamhet som upptecknare och 
därvid givit mig många goda råd, samt fil. dr J. Ejdestam, som 
har bistått mig vid utformningen av detta arbete, lämnat värde-
fulla uppslag och anvisningar ävensom tagit del av detsamma i 
manuskript och korrektur. Jag har även att tacka rektor S. Landt- 
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manson, som har granskat dialektorden och utarbetat förteck-
ningen däröver. 

Av mina sagesmän är de flesta nu bortgångna, men jag minns 
dem alla med vemod och tacksamhet. Ett tack för god hjälp 
uttalar jag till de ännu levande. 

Tryckningen av denna bok har möjliggjorts genom ekono-
miskt stöd från Humanistiska fonden, till vilken jag härmed rik-
tar ett vördsamt tack. Även direktör Y. W. Anderberg har genom 
subskription på ett större antal exemplar av boken bidragit till 
att tryckningskostnaderna i stort sett kunnat täckas, och jag vill 
härmed betyga honom min tacksamhet för detta bistånd. 

Alingsås i april 1948. 
Linnar Linnarsson. 



Kap. 1. 

BEBYGGELSE OCH BOSÄTTNING. 

BYGDEN OCH FOLKET. 

Nossan har varit en viktig farled i gången tid. I sitt övre lopp 
förenade den en rad långsträckta sjöar, av vilka numera endast 
några obetydliga rester återstår. Ännu så sent som på Karl XII:s 
tid var Nossan farbar ända upp till Molla och Molla sjö. Men 
enahanda berättas om så gott som alla vattendrag. Förklaringen 
är den, att dessa varit långt vattenrikare förr än nu, varom flod-
avlagringar och äldre flodbräddar nogsamt vittnar. 

Även Lidan var en viktig farled, men däremot förefaller det 
föga troligt, att denna flod haft någon större betydelse för sam-
färdseln i sitt övre lopp. Här sänker den sig omkring 100 meter 
från källan och ned till Borga kvarnar, belägna i Larvs socken just 
på gränsen mellan skogs- och slättbygd. Härtill kommer svårfram-
komlig terräng. Det förefaller snarare som om denna flod skulle 
skilt bygderna åt, ty den utgör gräns mellan inte mindre än sju 
härader. Däremot har Lidans många bifloder helt visst varit av 
stor betydelse för samfärdseln på slättbygden, särskilt Flian, som 
förenar Hornborgasjön med Lidan och Vänern. 

Från källan till trakten av Hudene kyrka har Nossan en 
nordlig riktning. Men här viker den av mot väster. Den stora 
sprickdal, floden dittills följt, fortsätter emellertid norrut, tills den 
når Västgötaslätten i trakten av Onsjö i Larv. Genom denna dal-
fåra har Nossan och Lidan stått i förbindelse med varandra, så att 
man kunde färdas med båt från trakten av öresjö, norr om nu-
varande Borås, genom Gäsene, Laske och Barne härader till Long, 
Levene och Lidköping m.fl. orter på Västgötaslätten. Från Onsjö 
i Larv följde man Afsan till Long, sedan Lidan. 
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Med all sannolikhet är det denna farled, som givit upphov till 
namnet Edsveden på den milsvida skog, som de resande måste 
passera på sin väg mellan Nossans och Lidans floddalar och av 
vilken fortfarande stora områden återstår, först och främst de 
båda kronoparkerna Skaraborgs och Älvsborgs Edsmären. 

Beträffande det äldre namnet, nämligen Edsveden, har dess 
första del »ed» betydelsen »mellan två farbara vatten belägen 
landtunga eller passage, över vilken vid genomgående färder bå-
tarna måste bäras eller dragas».1  Att namnets senare del »veden» 
betyder skog torde vara allom bekant. Man kan då fråga sig, var 
detta ed varit beläget. Något vatten, varpå namnet kan syfta, finns 
ej i våra dagar, men det har funnits ett sådant, kanske flera. Vad 
som nu är mossar och mader, d.v.s. gräsbevuxna sankmarker, 
har en gång varit sjöar och stora vatten. Ja, omvandlingen har gått 
längre än så. Maderna har till större delen torrlagts och uppodlats, 
och nu utbreder sig sommartiden grönskande fält över de forna 
sjöbottnarna. Nu är det endast en del ortnamn, som erinrar om 
vatten, såsom Sjöberget, Sjöhagen, Fåglavik, Gimranäs, Gurmesön, 
Kringlaön m.fl. Även ett och annat fynd i mossarna ger belägg 
härför. 

Möjligt är att de resande måst släpa sina båtar över mer än 
ett grund, men det tycks som om man skulle kunna lokalisera 
det egentliga edet till norra delen av Hudene socken. Här går 
nämligen vattendelaren mellan Nossan och Lidan, och här har 
man en grupp gårdar på dalfårans östra sida, som än i dag går 
under det gemensamma namnet Essve'n, alltså ett Edsveden i 
trängre bemärkelse. 

I detta sammanhang kan vidare erinras om, att vägen Skara—
Borås, en av de äldsta inom provinsen, går fram i samma riktning 
som den forntida båtleden och på ringa avstånd från densamma. 
Anmärkningsvärt är vidare, att samma led nyttjats som vinterväg 
ända fram till medio av 1850-talet. 

Slättbygden i norra Västergötland betraktades allmänt som 
den rika bygden i motsats till skogsbygden i söder, som var den 
fattiga bygden. Man talade även om den feta bygden och den 
magra. Slättbygden var givetvis den feta bygden, ty där hade 
man bröd och sovel fullt upp. 

1  E. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, Lund 1939. 



11 

ds
.  N

o
rr

  o
ch

 v
äs

te
r  

hä
ro

m
  v

id
ta

ge
r  

de
n  

s
to

ra
  

Li
nn

ar
ss

on
..  



12 

0 .2 .2 L. 
0 
g 
g .... 

124 
0 

4 Ö zt9 , ...1 
"g 

.; .2 ou 0.1 

L. Z..; 43 
^0 es 

t, E .., g. g 
g. t,  ,4 ... .2 
g cu ^k ... 

45 

.2 'ts 
.4 le 

co, .2 U 
'0 g 
rx4 g) c. 

g es o) a, -0  4 
0 

0,..1 2., 
, r0 
g o 
i., 3... e, 
g 
g oå "c2 --, ,p 
›g 
g 

.13 L. ....., 

:4  kr, 
''' 

oc
h 

va
r  

av
  v

ac
ke

rt
  r

u
nd

ad
e  

ds
an

  1
  b

a k
- 



13 



14 

Vanligare var dock att man omnämnde de olika bygderna 
efter deras läge. Slättbygden benämndes för Nolböjda, d.v.s. byg- 
den som låg norr ut från skogsbygden, eller närmare bestämt: 
Skara-Varaslätten. Det var — i anslutning till vad som redan 
sagts — rika Nolböjda. Längre åt öster låg Falböjda, och söder 
om dessa bygder vidtog Utböjda. Vad det sistnämnda namnet be-
träffar, står tydligen slättbönderna som namngivare, ty med ut-
bygd menar man ju en bygd, som ligger utanför en mera centralt 
belägen. Enligt slättbons mening börjar Utbygden, så snart man 
passerat gränsskogarna till Ålvsborgs län, alltså med Gäsene. Men 
gäsenebon åter håller före, att Utbygden är bygden söder om hans 
egen, den börjar med Ås och Vedens härader, säger han. Nog för 
att gäsenebygden var fattig i gången tid, men det fanns ännu fat-
tigare bygder. 

I enlighet med de anförda namnen på bygder talar man om 
nolbönner, falbönner och ut bor. 

Ett annat namn på skogsbygden i söder är Knalleböjda, ty 
det var härifrån de många knallara kom. Men även i detta fall 
anser sig gäsene- och kullingsborna stå utanför. Knallebygden 
var för dem bygden söder om deras egen, ty även den började 
med Ås och Vedens härader, säger man i Gäsene. 

De magra och skoglösa hedarna i Gäsene och Kullings hära-
der gav på sin tid upphov till namnet Svältera, ett namn som lever 
kvar trots att ljunghedarna förvandlats till skogbärande mark och 
utkomstmöjligheterna numera torde vara ungefär lika goda här 
som i andra skogsbygder. För övrigt är Svältorna ett rätt svävande 
begrepp. Enligt mångas förmenande är Svältorna detsamma som 
skogsbygden i Älvsborgs län, västgötadelen, vilket är fel. Rent 
geografiskt är Svältorna tvenne kronoparker, belägna inom 
nämnda härader, nämligen Stora- och Lilla-Svältan. Men Svältor-
nas ursprungliga utseende har givit upphov till ordet »svältnatur», 
vilket betecknar en mager och ödslig natur i allmänhet, antingen 
den påträffas här eller där. 

Ett annat namn, som från första början gällde ungefär samma 
bygd, alltså södra delen av Gäsene och angränsande delar av Kul-
lings härader, är Kartnaglaböjda. Namnet förekommer fortfarande 
i skämtsamt tal och användes i samma betydelse som utbygd, alltså 
en sämre lottad bygd än den egna och belägen utanför densamma, 
i regel söder ut. Ner i Kartnaglaböjda, brukar det heta. Närmare 
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bestämmelser saknas nästan alltid. Man brukar även tala om kart-
naglabönner, men det ordet betraktas som öknamn, för vilka redo- 
göres i annat sammanhang. 

Förflyttar man sig väster ut till Kullings härad, var det när-
mast Bollebygd och Vedens härader, man betraktade som utbygd. 
Det var fattigare bygder än den egna. Den norr ut belägna slätt-
bygden åter var »den rika bygden» och kallades Upplann. Bön-
derna från samma bygd gick följaktligen under namnet upplän-
ninga. De var väl sedda i Kulling, ty de hade pengar på fickan och 
gjorde alltid rätt för sig. 

Bollebygd, det västligaste av häraderna i Sjuhäradsbygden, 
heter enligt målet Balleböjd. Kringresande affärsmän m.fl. från 
samma bygd gick förr allmänt under namnet ballebor eller balle- 
bönner. 

För övrigt omnämndes främmande personer efter det härad, 
där de hörde hemma. Gäsbo eller gäsbönner var alltså från Gäsene, 
kulingsbo (långt, öppet u) från Kulling, aleharinga från Ale härad, 
laskeharinga från Laske och vassbulinga från Vadsbo härad. 

Man brukade även särskilja olika bygder inom ett och samma 
härad. I Gäsene kallade man de socknar, som låg norrut på grän-
sen till Laske härad i Skaraborgs län, för de uppre, och de sock-
nar, som låg på gränsen till Kullings och Vedens härader, för de 
uttre. Bönderna i de uppre socknarna fick följaktligen heta uppre-
bor, och de, som bodde i de yttre socknarna, fick heta uttrebor. 

Inom häradet omnämndes främmande personer efter hem-
socknen, en larvabo var alltså från Larv, en kälongabo från 
Källunga, en tarslebo från Tarsled o.s.v. 

Av de tre härader, som beröras i detta arbete, är Laske och 
Skånings härader rätt likartade till sin natur: båda tillhör Väst-
götaslätten och har en mycket bördig jordmån, om man bortser 
från de södra och östra delarna. Jordbruket har varit huvud-
näringen sedan urminnes tider; här kunde bonden odla råg i till-
räcklig mängd ej blott för eget bruk utan även till avsalu. Rent 
rågbröd ingick alltså i den dagliga kosten. I Gäsene åter var jord-
månen mager och stenbunden, rågen gav ringa utbyte, och i brist 
på pengar att köpa för fick man nöja sig med havre- och bland-
bröd. Sådant bröd förekom ganska allmänt ännu så sent som på 
1880- och 1890-talen. 

Även beträffande jordens brukande förelåg en del olikheter 
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mellan nämnda bygder. På slättbygden kom plog och andra red-
skap av järn i bruk långt tidigare än i skogsbygden. Härtill bidrog 
väl den omständigheten, att slättbönderna kunde omsätta sitt 
spannmålsöverskott i reda pengar, vilket underlättade inköp av 
goda redskap. Vidare är att märka, att lerjorden var ganska hård-
brukad, varför behovet av goda redskap gjorde sig starkare gäl-
lande här än i bygder med lättare jordmån. De större gårdarnas 
ägare följde med vaken blick utvecklingen ej blott i andra lands-
delar utan även i utlandet och omsatte, vad som kunde anses 
ändamålsenligt, i det egna jordbruket. Dessa förbättringar kom 
även det mindre jordbruket till godo. Driftiga godsägare blev på 
så sätt förmedlare ej blott av bättre redskap utan även bättre 
utsäden och bättre avelsdjur. Särskilt Blombacka och Kilagården 
m.fl. gårdar i Skara-trakten har i det fallet betytt ofantligt myc-
ket. I skogsbygden åter fanns ytterligt få större gårdar, från 
vilka bönderna kunde hämta impulser. Här fortsatte bönderna att 
bruka sin jord med krok och träharv hela 1800-talet ut. 

Även flera andra olikheter mellan nämnda bygder kan an-
dragas. Så spelade t.ex. egendomsförhållandena en långt större 
roll på slättbygden än i skogsbygden. Vid äktenskaps ingående 
höll man styvt på likställighet i ekonomiskt avseende. Den be-
suttne bonden gifte inte bort sin dotter med vem som helst. Rätt 
vanligt var att mannens föräldrar utsåg sonhustru och gjorde upp 
giftermålet i samråd med flickans föräldrar. Mannen själv hade 
väl någon talan, men flickan fick som regel finna sig i vad för-
äldrarna ansåg klokt och bra. Det gällde alltså för dessa att hålla 
barnen i sträng lydnad allt ifrån späda år, så att inga konflikter 
uppstod om en så viktig sak som äktenskapet. 

Självklart är att en sådan fostran skapade hårda naturer. 
Om de unga någon gång ordade om kärlek, fick de vanligtvis 
till svar, att sådana griller går snart över: gifter man sig till 
fattigdom, får man bära den livet ut och man tröttnar snart på 
att svälta. Ett i ekonomiskt avseende förmånligt äktenskap skänkte 
trygghet, oberoende och anseende. Man hade själv måst böja sig 
för sina föräldrars önskemål en gång i sin ungdom, och det hade 
man inte behövt ångra o.s.v. Med andra ord, den besuttne bon-
den tog uteslutande hänsyn till praktiska och reella förhållanden. 

I skogsbygden åter, där barnen måste ut i förvärvsarbete så 
snart som möjligt, hade föräldrarna ej samma maktställning. Här 
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hade de unga långt fler tillfällen att komma samman och lära 
känna varandra än vad som var hemmasöner och hemmadöttrar 
förunnat. Här kunde de unga tu göra upp sina giftermålsplaner 
mera på egen hand, och självklart är att man då följde hjärtats 
val. Barnens fostran var ej heller så hård i denna bygd; föräldrar 
och barn kom varandra närmare. Det väckte också slättbons stora 
förvåning, då han någon gång besökte Utbygden, att föräldrar och 
barn umgicks med varandra så obesvärat. På slättbygden måste 
barnen tilltala sina föräldrar med »I far» och »I mor»; något 
annat tilltalsord dugde inte. I Utbygden var det ingen som tog 
anstöt av att barnen tilltalade sina föräldrar med »du far» och 
»du mor». 

Rätt belysande för folklynnet är förhållandet till den fri-
kyrkliga rörelsen i medio och slutet av 1800-talet. I de små sock-
narna i Älvsborgs län grep denna rörelse omkring sig liksom en 
vind. Här bildades missionsföreningar, och här byggdes missions-
eller bönhus i varenda socken, även de allra minsta. Bönderna 
på slättbygden stod ingalunda främmande för rörelsen, ty det 
fanns många »väckta präster», men vare sig prästen var väckt 
eller högkyrklig, föredrog allmogen att hålla fast vid sina fäders 
kyrka. Visserligen var det en och annan, som övergick till den 
frikyrkliga sekten, men dessa var ej så många att de kunde bilda 
föreningar. Folkets fostran till trohet och lydnad torde även i detta 
fall ha varit av en viss betydelse. 

Så bröt sig sed och bruk, tro och uppfattning mot varandra. 

BYN OCH GÅRDEN. 
Byarna. 
Byarnas tid är förbi. Endast en och annan gamling kan nu-

mera utpeka platsen för de olika gårdarnas lägen. I de flesta fall 
ägde laga skifte och utflyttning rum på 1830- och 1840-talen, vad 
slättbygden beträffar, men i skogsbygden något senare. I Larvs 
socken förblev dock en by oskiftad ända fram till 1913. Byn hette 
Valberg 1  och hörde sedan gammalt under Sjötorps säteri. Visser- 

1  Det officiella namnet är numera Valeberg, en äldre form som åter 
kommit till heders för undvikande av missförstånd och förväxling vid post 
och telegraf m.m. Den folkliga formen Valberg, som uttalas med »tjockt> 1, 
är lätt att förväxla med t.ex. Varberg. 

2 
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ligen var det fråga om skifte någon gång på 1870-talet — enligt 
muntlig uppgift 1872 — men gamle Noring, som var ägare till 
samtliga gårdar i byn, ville skifta enligt sitt eget huvud. Han 
ville skifta endast byjorden, under det att själva byn skulle förbli 
orörd. När inte höga vederbörande gick med på det, fick allt förbli 
vid det gamla. På äldre dagar kunde Noring berömma sig av att 
vara ägare till den enda oskiftade byn i hela Västergötland. Här 
kunde man få en god inblick i by och byliv, även sedan den nya 
tiden sprängt alla andra byar. 

Noring betraktades som en baksträvare av sina samtida. Det 
är först i vår egen tid, man fått upp ögonen för byarnas och by-
livets många fördelar. Utvecklingen har alltså på sätt och vis givit 
gamle Noring rätt, ty i och med att byarna sprängdes, lades grun-
den till den nu så mycket omskrivna vantrevnaden på landsbyg-
den. Men å andra sidan kunde inte allt förbli vid det gamla, ty 
stillestånd är detsamma som tillbakagång. 

Byn Valberg låg en knapp kilometer väster om Lidan, som 
här bildar gräns mellan Larvs och Edsvära socknar. Förmodligen 
var det ån, som, en gång bred och vattenrik, utgjorde bygdens 
första färdeväg. Jorden består av moge (mojord), sandjord och 
sandblandad mylla, där den är som bäst, alltså sådan jord som 
var lätt att odla och som vårt lands första åkerbrukare helst tog i 
anspråk. Här fanns tydligen goda betingelser för en bofast be-
folkning redan från första början, vilket bl.a. framgår av den rik-
liga förekomsten av fasta fornminnen i byns omgivningar. 

Sydöst om byn ligger en ås, vilken består av flera samman-
hängande kullar. Det gemensamma namnet för dessa är Ekeberga. 
Den nordligaste kullen — det är den som ligger bytomten när-
mast — gick i äldre tid under namnet Uppsaln eller Uppsala. På 
dess högsta del ligger tre gravhögar. Även en liten åker i närheten 
har gått under samma namn. Nu är den emellertid utlagd och 
öde sedan många år tillbaka, och därmed har även namnet 
dött bort. 

Av fornminnen i byns omgivningar kan vidare erinras om 
Staskulle,1  en ganska stor gravhög, från vilken åldermannen med 
sin lur kallade byamännen till överläggningar och beslut. Denna 
gravhög är belägen i en skogsdunge söder om byn, som gått och 
väl fortfarande går under namnet Lelleskog. Ursprungligen bestod 

1  Enligt Rich. Hjort, Laske härad: Stads kulle. 
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skogen här liksom på det närbelägna Ekeberga av stora och 
vackra ekar, som var en fröjd för ögat, men nu växer här mest 
buskar och snår. I högens omedelbara närhet ligger en domarring 
med tolv stenar. När bönderna hade något av särskild vikt att 
besluta om, gick de samman vid Stena, berättas det. Förmodligen 
är det denna domarring som åsyftas, ty här är stenarna av den 
storleken, att man bekvämt kunde sitta på dem. Några tiotal meter 
längre åt söder ligger en annan domarring, vilken torde vara en 
av traktens allra största. Den består av nio mycket stora stenar. 
De flesta har fallit omkull, men de kvarstående är mer än mans-
höga. 

Vidare finner man resta stenar, domarringar, gravhögar och 
rösen litet varstädes. Och i de torra sandbackarna sydväst om byn 
har plogen gång efter annan stött emot lerurnor och markgravar. 

Rätt igenom byn gick en väg i nord-sydlig riktning. Det var 
bugata (bygatan). Den delade byn i en östlig och en västlig hälft. 
Gatans smalaste del benämndes krappegata, ty här var det krappt 
(trångt) om utrymmet, särskilt om man råkade mötas med stora 
lass, som i bärgen (skörden). Här låg modden och orenligheten 
fotsdjup, ty sol och vind kom inte åt, och inga diken fanns, som 
kunde leda bort ytvattnet, som samlade sig här, bl.a. från de 
många ladugårdstaken. Någon grusning kom naturligtvis inte 
ifråga. Under långa tider av året, särskilt höst och vår, var bygatan 
en ytterst besvärlig trafikled, inte bara för byborna utan också 
för alla andra, som måste den vägen fram. De gick i långt över 
lackklöva (fötterna), hette det. Där ladugårdslängorna slutade, 
vidtog enehaga (hägnaderna), och dessa var lika oöverstigliga som 
husväggarna. Här fanns ingen möjlighet att vika av vare sig till 
höger eller vänster, utan ville man fram, var det bara att kliva på. 

I söder vidgade sig bygatan rätt avsevärt. Här låg budammen 
(bydammen), och här hade byns fänad sin rasteplats. Dammen 
fick sitt vatten från ett källsdg (svag källåder, vilken fyller marken 
med vatten utan att bilda källa). Men på grund av svagt till- och 
avflöde var vattnet nästan alltid tjockt och grumligt. Dessutom 
förde regn och snövatten med sig en massa orenlighet från gatan, 
som sluttade ned mot dammen. Byns ankor och gäss trivdes natur-
ligtvis i vattnet, och svinen vältrade sig under varma sommardagar 
med välbehag i dammkantens slam och dypölar. Nötkreaturen 
höll visserligen tillgodo med vattnet, när de gått en bit ut, där de 
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Larvs socken är ovanligt rik på fasta fornminnen. Resta stenar, domarringar, grav-
högar och rösen påträffas överallt i socknens centrala delar. Den på bilden syn-
liga domarringen ligger i en skogsdunge söder om Valeberg. Foto G. Ewald. 

kom källdraget närmare. De var inget bättre vana vid. Men häs-
tarna betackade sig, de var mera sparsmakade och fick sitt vatten 
vid respektive ägares hushållsbrunnar. 

I dammens närhet var ett stort och kraftigt led, Broled, som 
stängde vägen ut till gärdena. Det var tillverkat av kärnfriskt 
rundvirke och försett med höga stagade stolpar på ömse sidor. 
Här gällde det verkligen att ha ett led, som man kunde lita på, 
ty när säden stod i sin saftiga grönska där utanför, trängde bo-
skapen på. Vidare var det av vikt, att man hade ett led, som gick 
lätt att öppna och stänga, så att ingen vägfarande frestades att 
lämna det halvstängt, som ofta hände om ledet släpade i vägbanan 
eller krånglade på annat sätt. De stagade stolparna erinrade om 
master och tåg på en skuta, när man såg dem på avstånd. Så var 
det en göteborgsfarare, som fann det förlösande ordet: Masthogget, 
ett namn som folkhumorn gärna och villigt tog fasta på. 

1 bygatans norra del, där ytterligare en väg stötte till, fanns 
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Till och med i åkrarna finner man på flera ställen resta stenar och domar-
ringar. Jorden är av bästa beskaffenhet, vilket förklarar att man brukar den-

samma trots de hindrande stenarna. Foto G. Ewald. 

en öppen plats, som man kallade Trekanten. Här brukade byns 
ungdomar gå samman till lekar och dans under vackra sommar-
kvällar, och här restes majestånga varje midsommarafton. 

Bygatans norra del övergick i den s.k. tån, en beteshage för 
byns smådjur. Tån var även platsen, där byns boskap släpptes 
ivall på morgnarna och hämtades hem på kvällarna. 

Närmast bygatan och parallellt med densamma låg ladugår-
darna. Den ena längan avlöste den andra. Här och där fanns ett 
led, genom vilket man kom in på gårdstomten. Här upptog den 
stora gödselstacken en god del av utrymmet framför stall- och 
fähusdörrarna, och på den hade gårdens fjäderfä ett kärt tillhåll. 
Här brukade även åkdon och körredskap, de som för årstiden var 
i bruk, ha sin plats, tills man efter avslutat arbete kunde .ställa 
in dem på deras respektive platser. 

Gårdstomten begränsades framtill av manbyggnaden eller 
stugan. 1 vinkel mot stugan stod vanligtvis en bod eller ett skjul, 
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där ved och varjehanda redskap förvarades. Denna byggnad stod 
för det mesta så nära gränsen till grannens, att den utgjorde fre, 
d.v.s. hägnad. För övrigt var de olika ägarnas gårdar skilda åt 
genom en stenmur eller en gärdesgård av rundvirke. När man 
hade ärende till darra, som närmste granne kallades, klev man 
över en stätta. Den var ett långt säkrare stängsel än någon grind, 
ty den var alltid stängd, och den höll till och med för ett gristryne. 
Bakom stugan stod några aplar och steekelbärsbuska (krusbärs-) , 
och här hade moran sitt kallann (planteringsland). En bit längre 
bort låg humlegdln med sina långa störar och kölna (kölnan), 
vilken dock var gemensam för flera gårdar. Den hade en av grå-
sten murad ugn och ovan den en torklave, på vilken man torkade 
malt och kvarnsäd liksom linet, då detta skulle bråkas. 

Någon bestämd plan för bebyggelsen fanns inte. Men gav man 
akt på husens läge, fann man snart, att boningshusen vände fram-
sidan antingen mot söder eller öster, detta för ljusets och solvär-
mens skull. I byns västra del med sina sex gårdar låg de flesta 
stugorna i riktning norr--söder. Här vände de alltså framsidan 
mot öster. Men i byns östra del, där utrymmet var vida större, 
låg stugorna med framsidan mot söder, och det tycks, som om 
man i allmänhet skulle föredragit denna placering. I vilket fall 
som helst höll man styvt på att stugan skulle stå solrätt. Stod 
stugan i riktning öster—väster, visste man, att när solen sken rätt 
in i rummet, eller med andra ord, då solkatten (fönstrets solbelysta 
yta) bildade rät vinkel med golvtiljorna, var klockan tolv på 
dagen. Lika säkert bedömde man tiden efter de sneda vinklar, 
som solkatten kastade till höger eller vänster i stugan. 

Vad stugans och ladugårdens läge beträffar, gällde vidare 
som god regel, att man skulle kunna se ladugården från bonings-
huset, detta för den händelse elden skulle komma lös, ty då måste 
man gripa in i tid, om ens egendom ej skulle gå till spillo. Stun-
dade det till marknad, gjorde man likaså klokt i att hålla ett 
vakande öga på stallet, ty då passade tjuvar och tater (tattare) 
ofta på att stjäla. Det var särskilt hästarna, som den sortens folk 
intresserade sig för, ty dessa kunde fort och lätt förflyttas från ort 
till annan och omsättas i penningar. 

I stort sett tycks byarna ha varit byggda efter ungefär samma 
principer. I Valbergs by låg husen förhållandevis tätt, och ena-
handa var fallet med de flesta av slättbygdens byar. 
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Framkammarstuga i Knutse, Hudene. Stugan byggdes dr 1847 av bonden och 
kvarnägaren Johannes Pettersson och är numera den sista stugan av denna 

typ. Foto V. Rehnberg 1946. 

I skogsbygden åter låg gårdarna betydligt glesare. I Stenunga, 
den största av byarna i Hudene socken, låg gårdarna spridda över 
ett så stort område, att de flesta av byns bönder kunde bo kvar 
på sina ursprungliga platser trots skiftet. Husen låg även här på 
ömse sidor om en väg, och boningshusen vände ömsom framsidan 
och ömsom gaveln åt vägen. Orsaken var den redan nämnda: man 
ställde husen så, att man fick sol och ljus i stugan. Ladugården 
stod i regel på samma sida om vägen som boningshuset och bestod 
av en enda länga. Någon gång fanns dessutom ett litet skjul, som 
stod i vinkel mot ladugården. På så sätt fick man lite lugne inne 
mellan husen, om gården hade ett mera utsatt läge. För övrigt 
var det skogen som fick ge skydd. 

Bondens gård. 

Bondens stuga var lång, låg och ektimrad. över det torv-
täckta taket höjde sig den breda skorstenen, murad av gråsten 
och vitlimmad. »Det var den, som prydde alltihop, som gumman 
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sa'», och det med rätta, ty skorstenen var det enda, som bröt den 
grå enformigheten. 

Med stuga åsyftade man manbyggnaden i sin helhet, men 
stuga eller stuva var också namnet på det stora rum, som sträckte 
sig från vägg till vägg och som upptog en god del av husets inre. 
En rejäl bondstuga skulle vara minst 9 å 10 alnar i fyrkant. 
Framom detta rum, i husets längdriktning alltså, fanns en kam-
mare, framkammern, stundom två. Man har kallat stugor, byggda 
enligt denna plan, för framkammarstuver, och man skulle kunna 
säga, att skillnaden mellan den besuttne bonden, då han hade det 
som bäst, och den obesuttne var den, att den förre bodde i fram-
kammarstuga, under det att den senare bodde i en stuga utan 
framkammare, vanligtvis en enkel gavelstuga. Till de obesuttna 
räknar jag då torpare, soldater, hantverkare och backstugusittare. 
I de fall bondens stuga saknade framkammare, hade den vanligtvis 
en kammare eller stuga jämväl på andra gaveln. Denna typ har 
man kallat parstuva. 

Nu har framkammarstugorna med några få undantag för-
svunnit. Ett stort antal spolierades i och med laga skiftet och ut-
flyttningen från byarna under 1800-talets mitt, och under den 
nybyggnadsperiod, som följde, försvann den ena gammaldags-
stugan efter den andra. Bönderna på slättbygden var först tillreds 
att bygga om; de hade de ekonomiska förutsättningarna. Bön-
derna i skogsbygden kom här liksom på så många andra områden 
ett till två årtionden efter. Ja, en del kom sig ingen gång för med 
att bygga om, och på så sätt räddades en och annan framkammar-
stuga till vår egen tid. Det förhåller sig med stugorna som med 
kyrkorna: Rika socknar rev ned sina gamla medeltidskyrkor, höga 
överheten till behag, och byggde nya. Men fattiga socknar måste 
låta saken bero tills vidare. Många kyrkor av oskattbart värde 
räddades på så sätt från förintelse. 

Av framkammarstugor finns fortfarande en i gott behåll i 
Knutse i Hudene. Denna stuga är i det närmaste 24 alnar lång och 
10 alnar bred, alltså en rejäl stuga för sin tid, och med sina goda 
proportioner och sin lugna stil försvarar den väl sin plats än i dag. 
Den byggdes 1847 och är alltså ingen särskilt gammal stuga, men 
den byggdes av en man, som satte en ära i att bygga och bo som 
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Plan av framkammarstugan i Knutse, Hudene: 1 förstuga, 2 dagligstuga, 
3 framkammare, 4 kök, 5 tillbyggnad till köket, Ö tillbyggd köksförstuga, 

7 köksspis, 8 kakelugn av tegel, 9 vindstrappa, 10 förstukvist. 

a • 7.In. 
Plan av samma stugas loft: 1 plats för saltbaljor, 2 sädesbingar, 3 vind, 4 vinds-

kammare, 5 skrubbar i vilka man förvarade kläder m.m. 
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sina fäder. Det större rummet mäter 9,5 alnar i fyrkant.1  Även i 
Stenunga-Aplagården, samma socken, finns en framkammarstuga. 
Den är något mindre och även betydligt äldre.2  Båda dessa stugor 
är fortfarande i bruk. 

Dessutom har en och annan framkammarstuga räddats som 
hembygdsstuga. Men det är i allmänhet mindre stugor, sådana 
som på grund av ägarens fattigdom eller oföretagsamhet förblivit 
stående. Dessa stugor kan knappast utom i enstaka fall betraktas 
som fullgoda representanter för den burgnare befolkningens bo-
städer. Orsaken har jag redan berört. När hembygdsföreningarna 
började sin verksamhet, var de största och bästa framkammar-
stugorna redan spolierade. 

I mycket gamla hus kan man finna ekstockar, som uppgå till 
två fot och t.o.m. däröver. En bidragande orsak till att dessa 
stockar stått sig så bra genom tiderna är den, att de bestå uteslu-
tande av kärnek. Men dels var det ett oerhört arbete, dels ett stort 
slöseri att skräda bort så mycket gott virke. Med tiden fick man 
emellertid en tillräckligt lång och kraftig såg, en kransdg, medelst 
vilken man kunde klyva ganska stora stockar. Klyvningen tillgick 
sålunda: stocken lades upp på en särskild ställning, sdgeställninga, 
och så ställde sig en man ovanpå stocken och en eller två under 
densamma. Sågningen underlättades på så sätt, att stora kilar 
undan för undan drevs in i sömmen, d.v.s. sågskäret. Stockhalvor-
nas runda sidor planades med yxans hjälp. Även i detta fall högg 
man bort det mesta av det yttre och lösare vedlagret, viteket, 
d.v.s. om man byggde med omsorg. Ty detta lager hade ej samma 
hållbarhet; det murknade med tiden, och då uppstod springor och 
hål mellan stocklagren. 

Men hade man en bjässe om tre å fyra fot, fanns ingen såg, 
som gick igenom den. Då klöv man först stocken i tvenne halvor. 
Sedan sågade man ut plankor om c:a 6 tum. Egentligen var det 
inga plankor, då 6 tum är måttet för ordinärt timmer, men det 
var i detta fall sågat virke i stället för hannskrätt (handskrätt). 

i Enligt nutida mått mäter manbyggnaden i Knutse 14 m i längd och 
5,9 m i bredd. Stora rummet, stugan är 5,65 X 5,45 m. Framkammaren är 
5,45 X 3,55 m. 

2  Denna manbyggnad är utvändigt 13 X 4,8 m och har två framkamrar. 
Boningsrummet eller stugan är 5,15 X 4,40 m. 
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Detta redskap användes av byggmästare, då timmerstockarna höggs samman, 
och benämndes »mee». Större eller mindre vidd mellan spetsarna erhölls 
med hjälp av en träkloss. Den på bilden uppåtriktade spetsen användes, då 
man under arbetet ville fästa meen i någon stock, där den var ur vägen men 

dock synlig och lätt åtkomlig. Foto A. Winbo 1947. 

Hade stocken en sågad och en huggen sida, lades den sågade sidan 
utåt, eftersom den var slätast och allt igenom bestod av kärnek. 
Ty när bönderna byggde, tänkte de först och främst på hållbar-
heten. En stuga borde stå sig något hundra år allra minst. Vidare 
får man betänka, att brädfodring sällan eller aldrig kom ifråga, 
och målning ännu mindre. Det var endast herrgårdarna som kunde 
bestå sig med den lyxen. Följaktligen erfordrades rätt tjocka väg-
gar för att utestänga kölden. Och så skulle sol och vind ha något 
att tära på under årens lopp. När gubbarna tyckte, att de byggde 
stabilt och bra, brukade de säga: »Nu bögger vi domedagsvark.» 

Lejde man för kransågningen, var priset en skilling alnen. En 
ordinär stock borde mäta en 10 å 12 alnar och räckte då över 
hela gaveln. Men på långsidorna måste man sköta (skarva sam-
man) här och var. När man skaffade fram virke, fäste man sig i 
allmänhet mera vid bredden än längden, ty det var de breda stoc-
karna, som gjorde heder åt stugan. Tre ordentliga stockar brukade 
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vara nog på sidan. Så ville bonden ha det. Inget pjosk, men rejält 
skulle det vara. 

Så snart man kluvit och planhuggit stockarna, satte man 
igång med bygget, ty det gällde att hugga samman stockarna 
medan virket var mjukt och fogligt. Torrt ekvirke var för hård-
arbetat med den tidens enkla redskap. Det stocklager, på vilket 
byggnaden i övrigt vilade, kallades söl/ (syll). Sedan man sågat 
och huggit ut håka (haken), så att den ena stocken kunde fällas in 
i den andra på hörnen, drev man samman dessa med tillhjälp av 
tunga klubbor. Det kallades att knäppa ihop eller knäppa samma 
stockarna, i detta fall alltså syllstockarna, di knäppte sälla, hette 
det, och så snart den var knäppt, drack man knäppekanna. Då 
drack man för lycka och trevnad i huset, man byggde. 

På nästa stockvarv högg man ut en skåra eller ränna, som 
svarade mot den undre stockens kupiga rygg. Detta kallades att 
mea eller mehogga. Och för att man skulle veta, var och hur myc-
ket man skulle hugga undan, drog man upp en rita på den övre 
stocken. Det skedde med tillhjälp av ett verktyg, som man kallade 
mee eller medra. Men så kunde det hända att man högg ur väl 
mycket, och då räxade man: 

Meen ljuger, öxa stjäl, 
stopp i moss, dä blir la väl. 

Vidare är att märka, att varje stockvarv skulle liksom syllen 
nå en bit ut på knuten, en sex till åtta tum; di böggde mä uteknuta. 
Den utskjutande biten kallades huvve (huvud) eller skalle. Även 
mellanväggarna timrades med liggande stockar, och de utskju-
tande stockändarna bildade liksom stödpelare här och var på 
väggen. 

Sedan man mehuggit och format stockarna i övrigt, navra 
(borrade) man ur hålen för dömlinga (dymlingarna) i såväl över-
som understock. Dessa hål måste svara mot varandra. Dymlingarna 
klöv man ut av torrt och hårt ekvirke. De formades åttakantiga 
och var c:a 6 tum långa. En rätt huggen dymling skulle dra, d.v.s. 
den skulle hålla taget, allt eftersom stockarna drevs samman. När 
det återstod en springa på ungefär en tum, hejdade man slagen, 
ty då skulle det mossas. Då stoppade man in ett lager mossa 
mellan stockarna, för att väggarna skulle bli dragfria. Det var nu 
man fick bota, vad yxan tagit för mycket. Efter detta drev man 
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Naver med naverställ. Stället består av två delar, nämligen »stocken» och 
»dockan». Under arbetet vilade dockan mot den borrandes bröst, varför denna 
del av verktyget även kallades »naverbord» eller »naverbröst». Stocken tillika 
med naver järnet vreds runt med tillhjälp av de s.k. vingarna. Ett och samma 

ställ kunde användas för järn av olika grovlek. Foto A. Winbo 1947. 

samman stockarna så långt sig göra lät. Var huggningen rätt ut-
förd, föll den senast inlagda stocken tätt efter den undre. De 
klubbor, som man använde vid bygget, kallades nöjer. 

Såväl gavelrösten som mellanväggar timrades ända upp. 
Åsarna vilade alltså direkt på dessa timringar. Den övre åsen be-
nämndes röggds. Dessutom lades en ås på vardera sidan, på större 
byggnader två, siäser (sidåsar) . På så sätt fick man ett fast under-
lag för subotten. Denna bestod av breda bräder, suen, vilka lades 
över åsarna och sidoväggens översta stockvarv. 

Så snart man lagt upp ryggåsen, var det åter bondens tur att 
bestå en kanna extra, nu röggdsakanna. Det fick inte vara någon 
dålig kanna, om han ville hedra sig. Seden lever kvar än i dag i 
den s.k. taklagsfesten. Man brukar även hissa upp en krans, så 
snart man rest takstolarna, taklagskransen. 

Subotten utgjorde alltså takets innersida på samma gång som 
den bildade underlaget för det övriga taktäckningsmaterialet. Med 
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bättre tillgång på sågade bräder blev det sed att lägga in ett mel-
lantak, som vilade på de båda sidåsarna. Själva takåsen försvann 
på så sätt ur stugan. Ett sådant tak kallades tre jongstak, d.v.s. 
tredelat tak. 

Vad yttertaket beträffar, lades först ett lager björknäver 
ovanpå suena (takbräderna), om ej på hela taket, så dock ett par 
rader, som skyddade själva väggtimringen och takets nedre kant 
mot fukt och väta. Därpå täcktes med halm, och ovanpå denna 
lades ett lager med grästorv, som räckte halva sidan nedåt och 
väl det. Där torven slutade, låg en slana eller sparre, som gav 
stöd åt torven, så att den ej gled ned. Denna sparre kallades 
mullrevel eller endast revel och fasthölls i sin tur av några mindre 
sparrar, vilka, två och två, grenslade ryggåsen. Takets nedre tvär-
klippta kant kallades öfs. 

Ett sådant tak, som det här beskrivna, kallades halmtak, 
trots torvbeläggningen, ty halmen var det huvudsakliga taktäck-
ningsmaterialet. Torven bidrog naturligtvis till att bevara värmen 
i stugan, men dess uppgift var först och främst att skydda taket 
för kringflygande eldgnistor, så att det ej antändes. På småstu-
gorna åter var det ingalunda ovanligt, att hela taket var belagt 
med torv, vanligtvis på ett tunnare underlag av halm eller annat 
taktäckningsmaterial, t.ex. vass, och sådana tak kallades torvtak. 
Bondstugorna skilde sig alltså även i detta fall från torp- och 
backstugor. 

Fönstren var små och fyrrutiga, glaset var grönskimrande 
och släppte endast igenom en sparsam dager. Förstudörren bestod 
rätt allmänt av tvenne halvor, haldörra, en övre och en nedre, en 
praktisk anordning, ty som av det föregående redan framgått, 
fanns ingen uppdelning av tomten mellan ladugård och bonings-
hus i byarna. Följaktligen kunde man få påhälsning av svinen och 
andra smådjur, om man inte passade sig. De trådde efter mat i 
både tid och otid och visste, var de skulle göra sig påminta. Det 
var alltså mest för deras skull, man höll en särskild underdörr. 
Var det vackert väder, behövde överdörren alltför väl stå öppen, 
ty det var huvudsakligen genom den, man kunde få in lite frisk 
luft i stugan, bortsett från den öppna spisen. 

Halvdörrarna var omistliga på sin tid. De förekom inte bara 
på boningshusen utan även på kvarnar, brygghus och brännerier 
liksom de större gårdarnas stallbyggnader. De ersatte en senare 
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tids gdnge fönster på samma gång de utestängde närgångna små-
djur. Men beträffande boningshusen blev de överflödiga, då man 
efter skifte och utflyttning skilde man- och fägård åt. Då kom ett 
annat mod i bruk, nämligen en förstudörr med två längsgående 
halvor. 

Eken användes allmänt som byggnadsvirke intill 1840-talet. 
Då började man bygga med gran- och furutimmer. Detta virke 
lämpade sig långt bättre för de större och högre hus, som nu kom 
i bruk. För övrigt var det så gott som slut på ekvirket, om man 
bortser från kronans allmänningar, som dock vid denna tid sattes 
under särskild bevakning. 

Även gran- och furutimmer fälldes under vintern och kördes 
fram, medan vinterföret varade. Det skräddes i vårskarven, och 
så snart man avslutat vårbruket, satte man igång och. byggde. 
Timret hade då legat i omkring två månader och under denna tid 
lättat så pass, att man kunde handskas med det utan större svå-
righeter. Man byggde fortfarande enligt samma metod, som då 
man timrade med eke, frånsett de yttre knutarna. Stockarna me-
drogs och höggs samman. Man fogade stock till stock med till-
hjälp av dymlingar. Var det ett boningshus, man timrat upp, 
skulle det stå' d sjonka en tid, innan man inredde det, helst ett 
helt år. 

När man steg in i den gamla allmogestugan, gällde det verk-
ligen att buga i dörren, om man ville undvika att stöta emot, ty 
tröskeln var hög och dörren låg. Men väl innanför stugans dörr 
kunde även den resligaste man röra sig fritt och obehindrat. 
Golvet i förstugan bestod av plana stenhällar, och enahanda var 
fallet med golvet innanför dörren och så långt fram som spisen 
sträckte sig. Detta golv benämndes dtergulvet till skillnad från 
fram gulvet, som bestod av breda furuplankor och som vilade 
direkt på torr sand eller moge. Den senare fyllningen ansågs bäst, 
ty den strilade ej undan lika lätt som sanden, den låg kvar och 
utestängde drag och kyla. Fortfarande kan man träffa på ett och 
annat golv av detta slag. På en gård i Larv finns en gammal man-
byggnad från 1700-talet, möjligen äldre, där samtliga golv vilar 
direkt på markfyllnad, och då gården varit sätesgård, var det inga-
lunda något fattigmansbygge för sin tid. Ännu för ett par årtion-
den sedan fanns ett av de ursprungliga golven i behåll. Det bestod 
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av mycket tjocka och alnsbreda ekplankor, antagligen formade 
för hand. Ett sådant golv, var lika hårt och kallt, som om det varit 
belagt med kalkstenshällar. 

Ursprungligen bestod golven i allmogestugorna av kluvna och 
med yxan planhuggna furustockar, vilka man bäddat ned i mogen, 
den ena stockhalvan intill den andra. Det var rätt knöliga golv, 
jämfört med dem, vi är vana vid, men å andra sidan var det golv, 
som inte sviktade. Endast mogen kärnfuru kunde komma ifråga; 
den var lätt att klyva och planhugga, och den stod gott, även om 
golvfyllningen skulle fukta något. De sista golven av detta slag 
försvann under 1800-talets senare hälft. 

I framkammarstugan upptog spismuren en god del av utrym-
met; den upptog hela hörnet mellan stugans bakvägg och mellan-
väggen, d.v.s. väggen mot förstugan och rummet där bakom samt 
rymde såväl härd som bakugn. 

Härden låg i murens främre hörn och kallades spis. I de flesta 
fall var den försedd med valv och benämndes då valvspis till skill-
nad från de äldre gruvespisa, där murens övre del vilade på en 
stock. Vad valvet beträffar gick det under olika namn. Det van-
ligaste var nog skrullhattevalv. Namnet syftar på ett hattmod, som 
förekom under 1800-talets förra hälft.1  Men alldenstund valvet 
murades av ett slags glimmerrik gråsten, som lät klyva sig i skivor 
av lämplig tjocklek, kallades det även skrotthallevalv. Ett annat 
namn var haltäckare (hal= halv). Här åter syftade man på lik-
heten med ett åkdon med samma namn, som användes på herr-
gårdarna. Tack vare valvet och de utåtvikta sidomurarna blev 
härden ej blott betydligt ljusare utan även vackrare och bekvä-
mare, en sak som man satte stort värde på, ty den tiden visste man 
att värdera en vacker och bekväm spis. Det var ju omkring den, 
man samlades under vinterkvällarna till såväl arbete som för-
ströelse, och över glöden efter brasan kokade man maten. Valv-
spisarna kom i bruk under 1700-talets senare hälft och försvann 
med några få undantag under 1800-talet. 

För att underlätta matlagningen i de stora öppna spisarna 
hade man en ställning att hänga grytan på. Det var den s.k. grute-
kjaringa. Sådana fanns dels av järn, dels av trä. En grutekjaring 
av järn betraktades länge som en rikemanslyx. Det var endast på 

1  En beskrivning av hatten ifråga finns i T. Norlind, Svenska allmo-
gens liv, Stockholm 1925, sid. 311. 
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Ännu finns en och annan gammal valvspis i behdll. Bilden visar härden med 
det vackert formade valvet i den stora spismurens hörn. Gdrd i ()landa, 

Hudene. Foto V. Rehnberg 1946. 

3 
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större bondgårdar, prästgårdar och officersboställen, som sådana 
förekpm. På smågårdarna åter nöjde man sig i de flesta fall med 
en hänganordning av trä, vilken stod utanför spisen. Den bestod 
av en ,vridbar stolpe, som räckte från golv till tak, stötta, och en arm 
med hållare, grutearmen,.som var ställbar; den kunde alltså både 
höjas;  och sänkas. Själva hållaren bestod av en krok av järn eller 
ock hade  .den  ett litet järnbeslag. Grytan hängdes upp på armens 
hålla5e med tillhjälp av en grepe, grutegrepen, och vindades där-
efter in över _elden eller glöden i spisen. När maten var färdigkokt, 
vindarles grytan ut lika behändigt. Var det inget, som brådskade, 

1  fick en hänga några ögonblick, medan maten rök av. 
räställningen var just ingen prydnad för stugan. Den var 

eme4rtid flyttbar, och därför ställde man undan den vid hel-
gerna, då ,,man , kokade maten i förväg. Då kunde man saklöst 
avstå från åbäket till förmån för trevnaden. 

P och med att spisen omändrades till valvspis, lät man smida 
nätta och prydliga hänganordningar av järn, vilka monterades in i 
själve spisen till vänster om eldstaden. Därmed hade man vunnit 
åtskilligt, både vad trevnad och bekvämlighet beträffar. 

Nedom härden, alltså på den sida av spismuren som vette mot 
dörren, var ,balcammen (bakugnen) med åmgruva, d.v.s. ugnsöpp-
ningeki och rummet framför den. Ugnens botten bestod i de flesta 
fall a'y en enda stor stenhäll, åmhalla eller åmalen. Sådana hällar 
letade man rätt på borta i kärr och räser (rås=sidländ och vatten-
sjuk mark). Där fanns och finns väl fortfarande stora stenblock, 
som låter klyva sig i plana skivor. Man kan även finna sådana 
block, som stå kluvna tillreds. Men som sagt, det är endast på sank 
mark, som i långliga tider stått under vatten, man finner sådana. 
Stenen är vanligtvis svart, hård och tung, varför den gick under 
namnet jarnsten (järnsten). Kunde man bryta loss och forsla hem 
en tillräckligt stor stenhäll av det slaget, hade _man en åmal som 
dugde, en jarnal. Men det fick inte vara någon liten häll, ty en 
ordinär bakugn skulle rymma minst 8 å 10 stora kakor samtidigt. 

Under ugnshällen lade man ett lager av småsten, ju mindre 
desto bättre. Man brukade plocka ut sådan sten i någon grusgrop. 
Grus dugde dock inte, utan det skulle vara renplockad småsten. 
Det var den, som höll värmen, sedan ugnen blivit ordentligt upp-
hettad. 

En och annan bonde lät mura sig en bakugn av hårdbränt 
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Plan av framkammarstuga i Stenunga-Aplagdrden, Hudene socken. På 1860-
talet hade boningsrummet följande möbler: 1 slagbord, 2 stolar, 3 skåp, 

4 klocka, 5 framsång, 6 sängskåp, 7 mattavla, 8 dtersång, 9 ugns bänk. 

tegel, en tegeldm. Men dessa ugnar kunde ingen gång mäta sig med 
de riktiga stenugnarna. Ugnshällar av järn kom i allmänt bruk 
först efter järnvägarnas tillkomst. (1860-talet. Norra Gäsene.) 

Sådan var spisen i de flesta bondstugor före' utflyttningen från 
by. Där stugan fick stå kvar på sin ursprungliga tomt, fick också 
spisen stå orubbad tills vidare. I de fall man hade ett särskilt kök 
med härd och bakugn, hade man en valvspis i stugan enkom för 
lyse och värme. Denna spis kunde även ha den äldre formen med 
rektangulär spisöppning. Kakelugnar förekom endast på förmög-
nare ställen, vanligtvis på gårdar, vilka tidigare ägts av ståndsper-
soner men som sedan övergått i bondehänder. 

Möbleringen var enkel. Utmed stugans högra långsida stod 
två sängar, av vilka den främre var husbondefolkets säng. Denna 
var störst och finast. över sängöppningen var en hylla, lika lång 
som sängen. Den kallades sängakransen, och på den stod vanligt-
vis en och annan sölverbolle (silverbolle, bägare) till prydnad i 
vardagslag och till gagn vid festliga tillfällen. Vid sängens fotända 
fanns ett skåp, som kunde öppnas både utåt och inåt, sängaskeipet. 
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Tack vare detta skåp kunde kära far och kära mor förse sig med 
en godbit och en sup på morgonkvisten utan att störa de övriga 
i stugan med det. 

Den andra sängen stod i nedre hörnet, alltså till höger, när 
man kom in i stugan, och kallades återsänga, ty den stod på åter-
golvet. Den bestod av en över- och en undersäng. I denna säng 
hade barn och tjänare sina sovplatser. 

Mellan sängarna stod ett mindre bord, som var flyttbart och 
som användes i vardagslag. Det benämndes mattavla. Men vid 
fönstret mitt emot, till vänster alltså, stod ett större bord, ett slag-
bol, som man åt på om julen och vid andra högtidliga tillfällen. 
På den övre väggen stod ett klaffskdp med vackert målade dör-
rar, lister och sniderier. Egentligen bestod det av två skåp, näm-
ligen ett underskåp och ett mindre överskåp samt sneklaff 
mellan dem, därav namnet klaffskåp. I överskåpet förvarade hus-
modern bl.a. sina silverskedar hängande i grunda skåror på en av 
mitthyllorna. På så sätt var de lätt synliga, så snart hon öppnade 
skåpets dörrar. Och det var just meningen, det. Kom någon, 
som hon ville visa, vad huset gick för, så nog gjorde hon sig 
ärende till skåpet. Utmed samma vägg stod den stora blåmålade 
dalaklockan, som mätte ut tiden med tunga och sävliga tickan-
den, också den en raritet i allmogehemmen. I regel fanns även ett 
par karmstolar. Dessa hade sin plats på ömse sidor om det stora 
slagbordet och betraktades som högsäten. För övrigt bestod möb-
leringen av trebenastolar, någon gång med, men för det mesta utan 
karm. På återgolvet närmast spisen stod en bänk, cimbänken. På 
den fick fattigt folk sitta ned, om man bad dem sitta. Tiggare fick 
vanligtvis uträtta sitt ärende stående vid dörren och sedan av-
lägsna sig. Endast gäster, som man ville hedra, ombads att stiga 
fram i stugan. 

Framkammaren saknade eldstad. Den användes först och 
främst som förvaringsrum för kläder, garner och vävnader, såsom 
färdigberett vadmal, osömmat linne m.m. Men under sommaren 
användes framkammaren därjämte som gäst- och sovrum. Kom en 
gäst dit in, kunde han se vad hustrun genom flit och omtanke 
åstadkommit, utan att hon direkt behövde visa fram sina arbeten. 
Ingen hade då anledning att säga, att hon gjorde sig till. Äran av 
ett välförsett hus var naturligtvis även husfaderns. Dessutom var 
det alltid en viss ära att ha en kunnig och duktig hustru. 
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Ryggåsstuga med framkammare. Stugan har ursprungligen stått i Mosslanda 
by, Skölvene socken. År 1928 inköpte Skölvene hembygdsförening denna 
stuga, varefter den flyttades till den plats i närheten av socknens kyrka, där 
den nu står. Mosslandastugans framkammare har, som synes, en dörr på 
baksidan. Det var ej utan orsak som framkammaren i skämtsamt tal kallades 

»mågakammern». Foto V. Rehnberg 1946. 

Hade stugan dubbla framkamrar, stod i regel endast en av 
dem i direkt förbindelse med stugan, nämligen den kammare, 
som låg till höger. Den inre kammaren var då det egentliga för-
varingsrummet och kallades kistekammern, ty här hade far och 
mor liksom övriga familjemedlemmar sina kistor. Husfadern bru-
kade förvara sitt köpebrev och andra handlingar rörande gården, 
gdlapaper, i sin kista. Här förvarade han därjämte en del ärvda 
papper, såsom arvskifteshandlingar, testamenten, reverser och 
lånehandlingar, om så var, att han hade pengar utlånade, och kon-
tanterna inte att förglömma. Hur vanligt det var att förvara pengar 
i kistan, framgår av det gamla talesättet: Det är en, som har sam-
lat på kistebotten. Eller: Det är en, som har åtskilligt på kiste-
botten. 

En ordentlig kista var gjord av eke och försedd med starka 
järnbeslag, ofta mycket vackert formade. Skulle kistan vara rik- 
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tigt säker, som den naturligtvis borde vara, när det gällde hus-
faderns tillhörigheter, borde den ha dubbla lås. Det var inte vem 
som helst, som låste upp en sådan kista. 

Hustrun förvarade en del finheter i klädesväg i sin kista, så-
som silkeschaletter, helgdagsförkläden, spetsar, krås och broscher. 
Den var i regel lättare och mindre påkostad. Kistekammaren hade 
endast ett litet fönster på gaveln, ofta försett med ett järngaller 
på insidan, för att inga tjuvar skulle kunna bryta sig in och 
stjäla. 

Den yttre kammaren hade ett ordinärt fönster på husets fram-
sida och var,det egentliga gäst- och sovrummet under sommaren. 
På.'en del ställen hade denna kammare egen ingång, och i så fall 
satt fönstret på gaveln. Men det hörde mera till undantagen. Fanns 
giftasvuxen, dotter i gården, var det närmast hon, som hade rätt 
till kammaren under sommaren, och då passade bygdens giftas-
vuxna unga män på att bekanta sig _med henne. Det gick givetvis 
lättare, om kammaren hade sin egen ingång.1 vilket fall som helst 
var det inget som hindrade, att flickan tog emot besök. Den unge 
mannen gick då in genom stugan. Men han dröjde, tills skym-
ningen föll på och husets folk gått till vila; inte för att smyga sig 
in som en tjuv om natten, utan det hörde så att säga till skick och 
sed. Det var ingen som tog anstöt av dylika besök. Snarare var 
mor och dotter bekymrade, om ingen kom. »Kan en vara annat 
än lessen», sade en mora, »når ingen vell kännas ve tösa så 
pass». Framkammaren gick ock allmänt under namnet måga-
kammern. 

Rummet mitt emot förstugan användes till förvaring av varje-
handa husgeråd, såsom pannor, grytor och kittlar, vilka man hade 
användning för endast vid vissa tillfällen. Den stora bröggekätel 
till exempel hade man ej användning för oftare än man bryggade 
eller bykade. Detsamma gällde brånaringen (brandringen) som 
kitteln stod på, då den var i bruk. Här förvarades vidare byttor 
och kar av skilda slag, såsom lakekar, bröggekar, mäskekar, uste-
kar (yste-) m.fl. samt ett par-tre baketråg jämte andra tillbehör 
för bak. Och i hörnet närmast dörren stod den stora och tunga 
hackekubben av eke, som man hackade korumaten (korvfyll-
ningen) på var gång man slaktat. För mindre och mera tillfälliga 
hackningar, t.ex. då man ville förvandla ett stycke kött till färs, 
hade man en hackeho, som bestod av en tjock ekplanka med ram 
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omkring. Den kunde ställas på ett bord eller en pall, medan man 
arbetade. Dessutom hörde en mångfald andra redskap till husets 
förråd. 

Så länge den stora gråstensmuren upptog hela det motsatta 
hörnet av stugan, hade man ingen förbindelse med detta rum mer 
än genom förstugan. Det var först i och med att man flyttade ut 
spis och bakugn, som man kan tala om kök. Samtidigt därmed tog 
man upp en dörr mellan stugan och köket. Men så värst mycket 
vann man ej i trevnad därmed, ty köket var kallt och dragigt. 
Det gängse talesättet var ock att get ut i köket, när det var tid att 
tända upp eld i spisen för att laga mat eller förrätta andra sysslor. 
Fortfarande lagade man därför helst sin mat inne i stugan under 
den kalla årstiden. Men brygd, bak och lak förrättades givetvis i 
köket, till och med grisslakten. Köket motsvarade alltså närmast 
ett brygghus. 

Vad slutligen rummet på bortgaveln beträffar, användes detta 
till förvaring av varjehanda förnödenheter. Det var husets visthus-
bod. Ingången gick genom förstugan, ty på så sätt var boden bäst 
skyddad för tjuvar. Fönster fanns ej, endast en liten glugg med 
lucka högst upp. Den öppnades inifrån, när man hade något att 
uträtta i boden. Här förvarades spannmålen i stora kar, säakara. 
Dessa vilade på pallar eller bockar för att säden ej skulle unkna, 
och på samma gång var den rätt väl fredad mot råttor och möss. 
I boden förvarade husmodern även sitt förråd av mjöl och gryn. 
Men brödet hängde på långa spett under taket inne i stugan. 
I boden stod vidare ett par, om inte tre—fyra sältebalier (salt-
baljor), i vilka husets förråd av kött och fläsk förvarades. Den 
tiden användes en stor del av sovlet som spicke under sommaren. 
När våren kom, tog man upp de bästa fårlåren liksom lämpliga 
fläskstycken ur saltbaljorna och hängde upp dem till tork i det 
s.k. krokabort (krokabordet). Detta bestod av en brädtavla, som 
medelst starka tåg eller järnlänkar hängde fritt ned från någon 
bjälke i taket. Bordets storlek växlade från en till halvannan aln i 
fyrkant; större eller mindre, det berodde på husets förråd. Bordets 
undersida var fullsatt med järnkrokar, därav namnet. I dessa kro-
kar hängde spickesovlet fritt och luftigt på samma gång det var 
skyddat för de allestädes närvarande råttorna. 

En hänganordning, som tydligen var av äldre ursprung, be-
stod av en stamdel av björk, ek eller furu, c:a en fot lång, till 
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vilken hörde flera likformigt utgående grenar, som man kapat en 
eller halvannan fot från stammen. Denna hänganordning, som mest 
användes av fattigt folk, gick likaså under namnet kroka bo!. 

Även dreckatunna hade sin plats i boden. Med sina tjocka 
ektimrade väggar och golv av stenhällar eller hårdtrampad jord 
samt den skuggande fläderbusken utanför, var boden kall som en 
källare t.o.m. mitt i högsommaren. 

Någon gång fanns en källare utanför stugan, men det var 
mera sällan. Det var endast på de större bondgårdarna man bestod 
sig med sådana, och dessa användes för det mesta till förvaring av 
mjölk och smör under sommaren, mjölkkällare. Potatisen förvara-
des i de flesta fall i gravar, petätegraver, som man grävde i söder-
sluttningen av någon mo- eller fast sandbacke. 

Ladugården och andra uthusbyggnader. 

Ladugården bestod av följande delar i nu nämnd ordning: 
fägus, stall, forelaa, lo, seialaa och vangskjul. Svinhus förekom men 
var nästan alltid fristående. 

Fähuset var timrat, i övrigt bestod ladugården av skiftesverk. 
På mindre gårdar, där man hade endast en, högst två hästar, var 
stallet inbyggt i foderladan och bestod av skiftesverk, även det. 
Var ladugården uppförd i vinkel, låg stallet i vinkeln mellan fä-
huset och logen. 

Utmärkande för de äldre ladugårdarna var vidare, att rygg-
åsen vilade på höga stolpar i ladugårdens mittlinje. Dessa stolpar 
kallades mesula (midsula) eller endast sula. 

Följande berättelse om hur det gick till att bygga en skefta-
lagål är efter en gammal f.d. byggmästare. Han har visserligen 
inte själv varit med om att uppföra ladugårdar av detta slag, men 
han berättar enligt sin far, byggmästare även han. 

Först knäppte di sölla (hopfogade syllen). Den knäppte de 
alltid samman av stora och breda ekstockar, minst två fot breda, 
om det skulle vara något till syll. Här liksom vid andra husbyggen 
lades stockarna i knut på hörnen; det var för att de säkert skulle 
hålla samman. När syllen var klar, vankades knäppekanna, det 
var samma sed, antingen man byggde stuga eller ladugård. Sedan 
timrades fähuset. Så länge man hade tillgång till ekvirke, använde 
man detta, ty de gamle byggde alltid med den beräkningen, att 
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Denna planteckning visar en äldre och allmänt före-
kommande ladugårdstyp på mindre gårdar i norra 
Gäsene. Ladugården bestod av följande delar: I fä-
hus, 2 stall, 3 foderlada, 4 loge, 5 sädeslada, 6 vagns-
och redskapsskjul. 

husen skulle stå i evärdeliga tider, och det var inget virke, som 
stod gott i tid och längd, mer än eket. 

När man var färdig med timringen, restes stommet till den 
övriga ladugården, d.v.s. stall, loge och lador. Först satte man upp 
stolparna, som skulle bära bönna (banden) eller den övre stock-
raden, och stagade dessa, varefter banden ifråga lades upp och 
dymlades fast vid stolparna. De längsgående stockarna kallades 
långbdnn och de tvärgående tvarbdnn. Så restes mesulan, som 
skulle bära upp ryggåsen. En su/ restes på den gavel, som skulle 
skiftas upp, en sul ställdes mitt i den större ladan, sädesladan, och 
en på ömse sidor om logen. Mesulan kom på så sätt att korsa 
tvärbanden och fästes vid dessa medelst dymlingar samt stagades 
med snebdnn (snedband). Dessa lades rätt långt ut och i samma 
riktning som det blivande taket. Därigenom var de minst till hin-
der, då man lade in grödan. 

Enligt äldre bruk ställdes mesulan på en sten eller stenhäll, 
som man sänkte ned i jorden så pass djupt, att ovansidan låg i 
plan med marken. Men i mans minne ställde man sulan på de 
tvärstockar, som förband syllarna. En sådan stock kallades duna 
eller dunestdck. Det var inte bara mesulan, som vilade på dessa 
stockar, utan jämväl åsen och hela taket, därav namnet. 

På den timrade väggen mellan fähuset och foderladan ställ-
des en kortare stolpe som stöd för takåsen, och en annan stolpe 
ställdes på gaveltimringen, om så var att denna ej nådde ända upp. 
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Att lägga upp åsen var ett styvt arbete, det mest maktpålig-
gande i hela bygget. När man väl fått upp den, tog man sig en 
en stunds extra ledighet, medan man drack röggåsakanna. 

Sedan återstod att bygga väggar och att lägga tak. Den tiden 
gick det inte så fort att sätta upp en vägg, ty varje bit måste arbe-
tas för hand. Men var arbetet väl utfört, blev det vackra väggar. 
En skeftavägg var långt vackare än någon nutida brädvägg. 

Vad skeftastulpa eller ståndara beträffar, har man haft olika 
maner för att fästa dem vid syllen. 

De äldre ladugårdarna är böggda på rev. Man brukade även 
säga, att stolparna re på sälla (red på syllen). När man skulle 
bygga hette det: »Vi bögger la på rev.» Eller »Vi sätter'n på rev.» 
Vid byggande »på rev» fästes stolparna vid syllen därigenom, att 
syllen snedhöggs så, att den passade in i en V-formad ursågning 
i stolpändan. Ett annat sätt var, att stolparna hade tappar. 

Att bygga på rev var mycket enkelt. Då redde man sig med 
endast såg, yxa och naver (borr). Först märkte man ut, var stol-
parna skulle stå. I regel ställde man dessa på halvannan till två 
alnars avstånd från varandra. Om det blev något mer eller mindre, 
var inte så kinkigt. Hade man gott skeftaverke (fyllnadsvirke), 
kunde man sätta stolparna längre isär, eljest tätare. Så gjorde man 
ett par såganden på ömse sidor av syllen mitt emot varandra och 
högg undan bitarna. Ursågningen var lika stor som stolpen var 
bred till. Därpå gjorde man en motsvarande ursågning på stolpens 
nedre ända. Skårorna bildade ungefärligen en rät vinkel med spet-
sen riktad mot stolpens kärna. Dock beräknade man ursågningen 
så, att stolpens yttersida kom att hänga något utanför syllen. 
Sedan formade man stolpens övre ända, så att den passade sam-
man med bandet, antingen det var tvär- eller långbandet, och 
kunde dömlas fast vid detta. Återstod så att hugga ut en ränna 
på varje sida av stolpen. Det skedde med tillhjälp av ett yxlik-
nande redskap, som man kallade skräckla; dock är att märka, 
att eggen var tvärställd och endast halvannan tum bred. 

Att bygga på rev var en gammal praktisk metod, och därför 
fortsatte många med den ända fram på 1840-talet. Var bonden 
något så när händig, byggde han sin ladugård själv. 

Men på den tiden min far var byggmästare, säger berättaren, 
klova han alltid ur stolparna. Jag minns han hade en särskild 
yxa, som han högg ur stolparna med. Det var en lång och smal 
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Ladugård i skiftesverk, Frisagdrden, ()landa, Hudene socken, Denna ladugård 
består av tyd sammanbyggda lika delar, emedan gården vid tiden för ladu-
gårdarnas uppförande hade två ägare. En tillbyggnad på vardera gaveln här-
leder sig från 1880-talet, då gårdens areal avsevärt utökades genom nyodlingar. 
Frisagdrden har nu slagits samman med en av gårdarna i Ölanda by, där nya 
och tidsenliga ekonomibyggnader uppförts. Den här avbildade ladugården 

har alltså tjänat ut. Foto V. Rehnberg 1946. 

yxa, knappt två tum bred i eggen. Sedan han klovat ur stolpen, 
högg han ut en bit på vardera sidan av syllen, så att stolpen pas-
sade in i uthuggningen. Yttersidan hängde alltid något utanför 
syllen, en tum eller så. Det var för att regn och väta inte skulle 
slå in mellan stolpen och syllen och orsaka röta. Likaså klovade 
han ur stolpen där upptill, så att den passade samman med bandet, 
som den skulle fästas vid. Men här skedde urtaget endast på den 
ena sidan. 

Men så kom ett nytt mod, och då skulle stolparna tappas in i 
såväl syllen som bandet. Ja, det var inte jag utan min far, som 
kallade det för ett nytt mod. Själv har jag fått vara med om 
åtskilligt yngre mod i min dag, tillägger sagesmannen. 

När man fått upp stolparna på sina platser, var ramverket 
färdigt, och nu återstod att fylla detsamma med ske fter (fyllnads-
eller liggvirke). 
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Närmast syllen lades en s.k. floskeft eller vass-skeft (vass= 
vatten). Den var en tre-fyra tum tjock och så bred, att den nådde 
en tum framom syllens övre kant, samt sneddad på ovansidan. 
Ladugårdens livslängd var naturligtvis först och främst beroende 
av syllarna. Det gällde därför att, så långt görligt var, skydda dem 
för regn och röta. Ett annat namn på samma skeft var droppnäsa, 
ty på den hängde vattendropparna långt efter det regnet upphört. 
Här är det tydligen folkhumorn, som varit namngivare. 

Med undantag av floskefta hade liggvirket formen av mer 
eller mindre välformade plankbitar. 

Hade man tillgång på kvistrent och rätfullet virke, d.v.s. virke 
med raka och längsgående fibrer, klöv man ut bitarna direkt, 
varom inte borrade man först en rad hål i stocken, alldeles som 
man ser en stenarbetare göra, då han kilar isär sten. Klova (klu-
vorna) planades med yxan samt formades i båda ändarna, så att 
dessa passade in i sidstolparnas rännor. Någon gång planhögg man 
båda sidorna, men för det mesta fick det vara nog med att man 
planade yttersidan. Högst upp hade en av stolparna i varje ram, 
vanligtvis den högre, ett urtag, genom vilket skeftera kunde läggas 
in och plockas ut, såsom t.ex. vid sädesbärgen. Den öppning man 
på så sätt åstadkom, kallades också skeft, ske fta eller fullständi-
gare ske/tagloggen. Ordet skeft hade alltså en dubbel betydelse. 
Det kunde betyda en handhuggen planka, som man lade in mellan 
tvenne stolpar, och det kunde betyda en öppning mellan t.ex. 
samma par stolpar. 

För att man nu skulle veta, i vilken ordning varje skeft skulle 
ligga, när de lades in igen, var de försedda med grunda borrhål. 
Den understa ske fta hade ett, den andra två o.s.v. Tack vare dessa 
märken kunde man lägga varje skeft på sin rätta plats. 

Och så några ord om ladugårdens olika avdelningar. 
Vad först fähuset beträffar, var det nästan alltid lågt i taket, 

trångt och mörkt i de äldre ladugårdarna. Ektimret var visserligen 
bra så till vida, att det stod emot rötan. Men med tiden uppstod 
hål och springor mellan stockarna, och ektimret var kallt i sig 
självt. De ektimrade fähusen var följaktligen kalla och dragiga. 
Fönstret var mycket litet, högst två fot i fyrkant, kanske blott en. 
Stundom saknades det helt och hållet, en liten glugg var då den 
enda ljusöppningen. När vintern kom, stoppade man till den med 
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en tapp hö, och så fick djuren stå där i mörkret. Men var det gott 
väder, fick dörren tjänstgöra som fönster. 

På större och medelstora bondgårdar använde man rätt all-
mänt de redan omnämnda halvdörrarna. Den nedre halvan höll 
man omsorgsfullt stängd, utom då man gick in eller ut. Men den 
övre halvan fick stå öppen dagen över, om vädret var gott, och 
natten med, vad det beträffar. På så sätt fick djuren både ljus och 
luft. Halvdörrarna tycks från första början ha varit en speciali-
tet för herrgårdarna, men liksom så många andra bruk spred sig 
även detta med tiden till bondgårdarna, och slättbygden låg bäst 
till, när det gällde att införliva nya mod. I skogsbygden åter, där 
bönderna levde mera isolerade, särskilt vad herrgårdskulturen be-
träffar, bibehöll de sina ursprungliga seder och bruk åtskilligt 
längre, så även i detta fall. Men man stod därför inte rådlös. Här 
använde man sig av en lee (spjälgrind), som var lika stor som dörr-
öppningen och som kunde öppnas och stängas som en vanlig grind. 
Den förhöll sig som en innerdörr till ytterdörren, där man hade 
dubbla dörrar. Men spjälgrinden kunde även löpa i en fals utmed 
väggen, i vilket fall den tog mindre plats. Stod ytterdörren öppen, 
drog man för leen, och på så sätt utestängde man de näsvisa små-
djuren. Eller om man ville stänga dem inne, gjorde leen naturligt-
vis samma tjänst. Sommartiden, då det var varmt och kvavt, bru-
kade ytterdörren få stå öppen även under nätterna. Leen var då 
ett säkert skydd för smådjuren, ifall räven skulle komma fram 
till gården. Se, den kunde man aldrig vara säker för. 

Även beträffande nötkreaturens placering i fähuset rådde en 
väsentlig skillnad mellan större och mindre gårdar. På de förra 
stod djuren på ömse sidor om en fodergång, men i bondgårdarnas 
fähus stod de med huvudena vända mot väggen och skilda åt 
genom bdsbalka (båsbalkar). Varje sådan avbalkning kallades bds. 
Binnslet (bindslet) bestod i de flesta fall av vridna och samman-
flätade vidjor, och klaven var en i U-form böjd grangren med 
oke av trä. Oken låg över djurets nacke och förenade bågens båda 
ändar samt möjliggjorde dess öppnande och slutande. Bindslen 
och klavar av järn kom i allmänt bruk först under 1800-talets 
senare hälft. När man talade om djurbesättningens storlek på den 
eller den gården, skedde det genom att nämna antalet klav-
bundna djur. 

Hade man endast ett par oxar, brukade dessa för det mesta 
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stå i samma fähus som korna. Men på gårdar, där man hade mer 
än paret, fanns vanligtvis en särskild dxa-lagdl. Den var antingen 
fristående eller inbyggd i den gemensamma. 

Beträffande utfodring och vattning m.m. hänvisas till kapitlet 
om arbetsåret. 

Den fria platsen bakom de klavbundna djuren benämndes flo 
eller flo ge. Vid väggen bakom flon stod kälta (kättarna), där kal-
var och får hade sin tillvaro. Ovanför kättarna fanns stundom 
en spjälförsedd hylla eller bur för hönsen, ett hönsastek. De värpte 
bäst, om de fick hålla till i fähuset, där det var varmt, men å andra 
sidan smutsade hönsen ner och spred en obehaglig lukt, varför 
man helst hyste in dem i någon annan del av ladugården, detta 
för så vitt man inte hade en särskild byggnad för dem, ett hönsa-
hus, till vilket även hörde en inhägnad, en hönsagdl. 

Stallet låg, som redan nämnts, inbyggt i foderladan och hade 
väggar i skiftesverk. Dock är att märka, att detta var utfört med 
betydligt större omsorg än det skiftesverk, som förekom i övriga 
delar av ladugården. Liggvirket bestod av meade och minst två 
tum tjocka skefter, vilket gjorde att väggarna kunde drivas (tätas) 
med mossa eller blånor. Utförandet hade alltså en viss likhet med 
timring. Dessutom brukade man bekläda stallens yttersidor med 
långhalm under vintern, och i foderladan på motsatta sidan låg 
alltid en stabbe hö utmed stallväggen, intill dess att den värsta 
vinterkölden gått över. Men likafullt var dessa stallar kalla och 
dragiga. Hästen fick sitt foder genom en lucka, som öppnades och 
stängdes från logen. Ännu i slutet av 1800-talet var dylika stallar 
långt ifrån sällsynta, men självfallet är, att de förekom endast på 
gårdar, där man hade sina gamla ladugårdar i behåll. 

Vid här avsedd tid, nämligen 1800-talets senare hälft, lät 
många bönder göra en tillbyggnad på den äldre ladugården för att 
få ett ordentligt stall. Ordningsföljden var då denna: fähus, foder-
lada, loge, sädeslada, stall och redskapsskjul. Dessa stallar hade 
timrade väggar och var förhållandevis stora och rymliga. Framom 
hästarnas spiltor fanns en fodergång eller stallkammare, där man 
kunde lägga för hästarna deras foder utan att behöva gå upp i 
spiltorna, som tidigare varit fallet. Stallkammaren användes där-
jämte som förvaringsrum för havre och hackelse. Det förekom 
även, att stallen var helt fristående, och i anslutning till den ett 
vagns- och redskapsskjul samt en rymlig foderskulle. 
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De större logarna hade dubbla luckor, men även här var det förenat med 
åtskilligt besvär, särskilt för äldre personer, att ta sig över logbalkarna. 1 och 
med att tröskverken kom i bruk, försvann logens främre balk, och logluc-

korna utbyttes mot heldörrar. Gård i Larv. Foto V. Rehnberg 1946. 

Logen var en mycket viktig del av ladugården, och den bygg-
des alltid med största omsorg. Dess golv bestod av tjocka och 
breda plankor, teldet eller tildet, som vilade på tvärgående stockar, 
duneståcka. Gistnade tildet, drev man samman det med tillhjälp 
av stora viggar, som vid byggandet lades in på ömse sidor om 
tildet och ett i dunestockarnas ytterändar inborrat stöd. Mindre 
springor tätades med drev, helst blår (blånor) , som man fuktat i 
tjära; i brist på blånor användes tunna tygremsor. Även plankorna 
i logens sidor, lo- eller laebulka, måste vara tillräckligt tjocka och 
väl hopfogade. Säden var en dyrbar vara, så det gällde att ta väl 
vara på kornen. Logens framsida benämndes lobrustet. Detta var 
av samma höjd som lobulkarna i övrigt, alltså minst två alnar, 
någon gång högre. Såväl lobrust som laebulka kunde ske ftas eller, 
som man också sade, bulkas ner och bulkas upp. över lobrustet 
var lolucka eller lodörra. Större logar hade två luckor, alltså dubbla 
lolucker eller dubbla lodörra. På logens yttersida stod en liten stege 
med två eller tre steg, lostegen, på vilken man steg upp, då man 
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skulle hasa sig in på logen. För männen gick det väl an, men för 
kvinnorna med sina många och långa kjortlar var det mer än 
besvärligt många gånger, i synnerhet om gubbarna ställde sig till 
för att se på, hur pass de klarade sig. 

En väl byggd loge underlättade arbetet. Dagsverkaren, som 
gick från gård till gård, visste vilken skillnad det kunde vara. På 
gårdar, där man hade en ton ger lo att tröska på, drog han sig 
mången gång för arbetet. Han gick naturligtvis hellre dit, där de 
hade en !ätter lo. Skillnaden berodde på hur tildet med sitt under-
lag reagerade för slagan eller hur den svarade. Alltför lätta logar 
riskerade man sällan i den gamla tiden, då tildet ofta bestod av 
kluvna och planade stockar. Men när man fick tillgång på sågade 
plankor, inträffade mer än en gång, att den blev för lätt. Det ena 
var lika illa som det andra. Vilken vikt man lade vid logen fram-
går bl.a. därav, att tomten troddes bo under den. Och där bringade 
man honom sitt offer på lussedagens morgon och på julaftonen. 
Om lusse skulle han ha lussebete 1  och om jul en skål gröt med 
honung. 

På 1890-talet revs en gammal ladugård på en gård i Hudene. 
Den var visserligen ej märkt, som stundom är fallet med äldre 
byggnader, men av beskrivningen att döma var den antagligen 
uppförd någon gång på 1700-talet. Under rivningen kunde man 
ej finna en enda spik, som var ursprunglig. Ej heller fanns några 
beslag av järn. Allt var av trä. I stället för gångjärn tjänstgjorde 
dörrarnas okar (tvärslåar) som sådana. På varje dörr nådde 
okarna en bit utanför dörrens högra kant och vilade här på i väg-
gen inborrade klotsar. Genom dessa och okarnas ytterändar gick 
ett hål med en sveg eller käpp av ene. Det var den, som höll dörren 
på sin plats. När svegen var utsliten, var det att sätta in en ny. 
Samma sveg måste gå genom såväl över- som underleden, för att 
dörren skulle hänga något så när stadigt vid väggen. 

Till och med dörrarnas låsanordningar var av trä. Gamla trä-
lås kunde vara ganska sinnrikt inrättade, och det var inte vem 
som helst, som låste upp ett sådant. Vad ladugården beträffar, var 
det mera sällan man hade lås för dörrarna, möjligen stalldörren 
och någon gång även logluckan. För övrigt nöjde man sig med 
en knabbe (vridbar träkloss) eller en skjutbar träslå som stänge. 

I Gäsene härad började man att bygga enligt nytt mod på 
1  Lussebeten bestod av bröd med sovel till samt en sup. 
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Ett ännu kvarstående körhus på en gård i Larv. Skjulet är uppfört av ekvirke, 
som tidigare ingått i en äldre ladugård i skiftesverk. Foto förf. 1946. 

1860-talet. Samme sagesman, som jag i det föregående anfört, be-
rättar, att hans far var med om att bygga en ladugård av resvirke 
i Ljung i slutet av nämnda årtionde. Detta var en av de första 
ladugårdarna i sitt slag i Gäsene. På slättbygden tillkom de första 
resvirkesladugårdarna åtskilligt tidigare, men å andra sidan fort-
satte många att bygga med skiftesverk ända fram på 1880-talet. 
Under detta årtionde uppfördes en ny ladugård på gården Byslätt 
i södra delen av Larvs socken, Laske härad. Trots riklig tillgång 
på timmerskog uppfördes den i skiftesverk, men den byggdes be-
tydligt större än de äldre ladugårdarna. Vad måtten beträffar 
motsvarar den de bästa för sin tid. Den mäter nämligen 34 meter 
i längd och 10 meter i bredd, och höjden svarar tillfullo mot dessa 
mått. Stolparna stå på 1,1 meters avstånd från varandra. Såväl 
syll som stolpar och fyllnadsvirke är av gott eke. 

Även i Kåryd, samma socken, finns en ladugård i skiftesverk, 
uppförd så sent som på 1880-talet. Men den är av betydligt blyg-
sammare mått än den föregående vad bredd och höjd beträffar. 

Oberoende av byggnadstekniken användes långhalm (halm 
av råg) till taktäckning på ladugårdarna hela 1800-talet ut och 
4 
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även under 1900-talets första årtionde. Halmen bands fast vid det 
underliggande takvirket, Fältet, medelst långa spröt, täckespröt, 
och mjuka björkvidjor. över ryggåsen lades ett lager stötte (stött= 
kort), d.v.s. sådan halm, som trasslat till sig vid trösken eller upp-
stått som spelle (spille), då man rensade halmen för taktäck-
ningen. Detta pålägge benämndes mön och utbyttes efter några 
år mot ny mön. Detta kallades att möna um. Till sist hängde man 
upp röggaträna eller pollen (takryttarna). Det var famnslånga trän 
av asp eller eke, vilka förenades två och två, varefter de hängdes 
grensle över åsen. Det var pollen som gav form och stadga åt 
takets övre del. Takets nedre kant, som höggs i rät vinkel mot 
takytan, kallades öfs, någon gång även takskägg. Takets gavel-
sidor skyddades av breda bräder, som sammanfogades två och 
två, vin gskebrära. Högst upp, där dessa förenades i en vinkel, 
satte man en mer eller mindre utsirad takspira, som vanligtvis 
gick under namnet skateskrecka eller skateskräcka. Namnet syftar 
tydligen därpå, att skatorna gärna placerade sig just på takets 
högsta spets. Och eftersom de smutsade ner, kallade man den även 
för skateskiten. 

Vare sig ladugården var av den ena eller andra typen, fick 
den på 1880-talet en tillbyggnad, nämligen ett s.k. körhus. Vid 
denna tid kom tröskverken i bruk även bland bönderna, först 
och främst på slättbygden, där man hade mycket att tröska, och 
den dyrbara tröskvandringen måste skyddas mot rost och röta. 
På samma gång fick hästar och körkarlar ett gott skydd mot 
snö och yrväder under arbetet. I de flesta fall förlades körhuset 
till ladugårdens baksida, detta för så vitt terrängen ej utgjorde 
hinder. Formen kunde växla, men för det mesta byggdes det 
åttkantigt, och taket fick då toppform. 

Men allting har sin tid, så ock dessa körhus, som varit så 
karakteristiska för sädesbygderna. Nu har motorn och de själv-
rensande tröskverken hunnit fram till så gott som varje gård. De 
överflödiga körhusen har med några få undantag försvunnit. Vad 
som i nutiden betyder mer än något annat är arbetskraften. Vil-
ken bonde kan nu ställa upp en arbetsstyrka, stor nog för att 
tröska med ett gammaldags verk? Och även om han det kunde, 
skulle skörden ej betala arbetet. Nu tröskar 3 man tio gånger så 
mycket med tillhjälp av motor och självrensare som 8 å 10 man 
för ett halvsekel sedan. Och hästarna spar man för andra arbeten. 
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Kvissle gård, Trävattna socken. Man gården utgör här en fyrkant med bygg-
nader på tre sidor och en dubbellagd stenmur med port på den fjärde. Av 
ett brandförsäkringsbrev framgår att byggnaden till höger på bilden stod 
färdig 1801. De båda andra byggnaderna representerar äldre tidsskeden. Även 
fägården bestod ursprungligen av ladugårdslängor på tre sidor och en bred 
stenmur på den fjärde. Vägen mellan fä- och mangård benämndes gata. Till 

Kvissle gård hör sedan gammalt en av ortens bästa vattenkvarnar. 

Om allmogens bostäder efter utflyttningen från byn. 

Så länge man bodde i byalag, kunde det inte gärna falla 
någon bonde in att bygga annorlunda än sina grannar och bya-
män, om så var att han av en eller annan anledning måste bygga 
ny stuga. Det var s.a.s. en oskriven lag, att man skulle bo och 
kläda sig enligt sitt stånd. 

Men i och med utflyttningen från byn började man. bygga på 
andra sätt, den ene så och den andre så. Nu var det inte längre 
fråga om att bygga enligt stånd, utan nu byggde man enligt sina 
ekonomiska villkor. Småbönderna nöjde sig i allmänhet med en 
enkel stuga med ett stort rum på den ena gaveln, vanligtvis den 
södra eller östra, och en förstukammare på den andra, samt kök 
mitt emot ingången. Det stora rummet, stugan, hade i motsats till 
framkammarstugan jämväl ett fönster på framgaveln, vilket gjorde 
att den var betydligt ljusare och lättare. Större fönster gjorde väl 
sitt till. Här kunde man få in sol och ljus hela dagen. 
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Bönder, som ville vara något för mer, byggde med två rum 
i bredd, en dubbelböggning. På slättbygden, där bönderna hade 
de ekonomiska förutsättningarna, byggde man med två rum i 
bredd på vardera gaveln och en sal på mitten. Här är det tyd-
ligen präst- och småherrgårdarna, som stått modell. Denna has-
tiga förändring i byggnadsstilen torde kunna förklaras så, att då 
byn var sprängd och man till följd härav måst flytta ut, tog man 
den äldre och förnämligare ensambebyggelsen till förebild. 

Men av gammalt var man van vid att bo i ett och samma 
rum, och nu trängde man sig samman i köket. Man hade byggt 
som bättre folk, men livsföringen förblev i stort densamma som 
förr. Ville man bo något så när bekvämt, gällde det alltså att 
bygga ett stort och rymligt kök. Här skedde all matlagning, här 
arbetade man med spånad och sömnad, och här sov man om 
natten, alldeles som i den gamla stugan. Husbondefolket hade 
dock sin säng i sängkammaren, det rum som låg i bredd med 
köket. Här hade sängen sin givna plats vid mellanväggen, ty 
här var varmast, och här kunde husbonden eller matmodern 
väcka dem, som sov i köket, om de inte passade tiden för sina 
sysslor på morgonen. Det var bara att knacka i väggen. Av man-
byggnadens 4 å 5 rum hade man sällan användning för mer än 
köket och sängkammaren i vardagslag. övriga rum stod som fin-
rum. De användes endast då det kom främmande. 

Det var dock ej alltid man byggde så stort på en gång. Man 
nöjde sig ofta med en mindre manbyggnad till att börja med. 
Men med den snabba utveckling av jordbruket, som följde på 
enskiftet, blev gårdens ekonomibyggnader snart alltför små. Man 
måste bygga till eller bygga om. Förr eller senare följde även 
manbyggnaden, och då byggde man naturligtvis större och bättre. 

Det var emellertid inte bara byggnadsplanen, man lånade från 
herrgårdarna; även namnen på rummen gick igen. Man talade 
inte längre om stuga och kammare utan om sal, förmak och 
sängkammare, rätt ofta även om kontor, fast man inga kontors-
göromål hade. Det var inte längre nog med en ingång, utan nu 
byggde man en särskild köksförstu på gaveln, genom vilken man 
kom' direkt in i köket, även den ett lån från herrgårdarna, där 
,herrskapsfolket ville ha sin egen ingång, under det att tjänste-
folk och arbetare m.fl. fick hålla sig till den andra. Bönder, som 
bibehöll sina gamla sedvanor, talade föraktfullt om fattiförsta. 
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Marbogdrden, Larvs socken. Denna manbyggnad uppfördes dr 1876 och år en 
god typ från den tiden. Byggnaden innehåller ett stort kök, stort helgdags-
rum och tvenne mindre rum i bottenplanet. Gården, som omfattar 12 har 
öppen jord och 13 har annan mark, tillhör de mindre lantbruken. Foto 1915. 

Men trots detta hade man snart en särskild köksförstu vid varje 
gård, med undantag av de allra minsta, och denna förstu blev 
den vanliga ingången för såväl den ene som den andra i var-
dagslag. Stora dörren, stora ingången eller verandavägen, som 
den också kallades, stod för det mesta tillåst. Den öppnades endast 
för gäster, som man särskilt ville hedra. 

I byn hade man bott förhållandevis lugnt, det ena huset hade 
givit skydd åt det andra. Vid utflyttningen blev det annorlunda. 
Nu fick man skydda sig själv bäst man kunde. Det låg då nära 
till hands att placera husen så, att man fick en kringbyggd gård, 
om inte helt och hållet så dock delvis. På samma gång såg man 
naturligtvis till, att det blev en viss symmetri i anläggningen enligt 
någon god förebild. Från den allmänna färdevägen förde en helt 
kort väg fram till gården, fram farsvägen. Här kom man först in 
på gata (fägården), d.v.s. den öppna platsen framom och mellan 
ladugårdslängorna. Den var skild från mangården medelst en 
stenmur eller ett staket. Genom en dubbel port rätt fram, inkörs-
porten, kom man in på gårdsplanen. Denna port användes endast 
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vid högtidliga tillfällen. I vardagslag gick man genom en mindre 
port, lelle porten eller gångeporten. 

Den mer eller mindre kringbyggda gården hör närmast slätt-
bygden till. Här har den, som av det sagda redan framgått, en 
rent praktisk uppgift att fylla. Den er skydd mot de hårda och 
skarpa vindar, som särskilt vintertiden drar fram över slätten, 
och på samma gång ger den naturligtvis en viss förnämitet åt 
gården. 

En nyhet, som likaså tillkom i och med utflyttningen från 
byn, var trädgården. Den förlades till området bakom och vid 
sidorna om manbyggnaden. Men också trädgården behövde skydd 
mot vindarna. Därför planterade man en pilhäck och stormträd 
runt densamma. Pilhäcken växte fort upp och gav ett svagt skydd 
i väntan på stormträden. När dessa blivit tillräckligt stora, röjdes 
pilhäcken undan. Nu ligger de flesta av slättbygdens gårdar in-
bäddade i dungar av stora träd. 

Vad skogsbygden beträffar hade bönderna inte samma eko-
nomiska resurser på den tiden, och därför byggde man betydligt 
blygsammare. I de fall man flyttade ut från byn, byggde man en 
enkel stuga av det slag, jag redan omnämnt här ovan, alltså en 
stuga med ett stort rum på den ena gaveln och en förstukam-
mare eller en mindre stuga på den andra (parstuga). I vilket fall 
som helst byggdes stugan så pass hög, att man fick en ordentlig 
vind. Den gamla tidens stugor var långa och låga. Nu knappade 
man in på längden för att bygga så mycket högre. Vinden fick 
ersätta det utrymme, man förlorade i bottenplanen. över för-
stugudörren liksom fönstren på stugans framsida sattes ett halv-
runt eller rektangulärt tvårutigt vindsfönster. Dessa fönster för-
stärkte det yttre intrycket av höjd och symmetri. Dessutom hade 
vinden ett större fönster på vardera gaveln. 

På vinden förvarade bonden sin spannmål, husmodern sitt 
mjöl och sitt sovel m.m., alltså samma förnödenheter som tidi-
gare förvarats i boden. Även brödspettet flyttades hit upp. Nu 
hette det inte längre: »Bryt ner en kaka!» utan: »Gå upp efter 
en kaka!» På vindens ena gavel plankade man vanligtvis upp en 
kammare, vilken vid behov kunde användas som sommarrum. 
Däremellan fick den tjäna som förvaringsrum för varjehanda. 
Här fick de gamla ekkistorna sin plats, i de fall man ansåg sig 
böra spara på dem. Vindskammaren motsvarade alltså rätt nära 
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Innan verandorna kom i allmänt bruk bland allmogen, såg man flerstädes 
runt ytterdörren en stegliknande anordning, vilken tjänade som stöd för 
kaprifol, vildvin eller annan klängväxt. På småställena var hundrovan van-
ligast. Bilden här ovan visar en dylik anordning på Backagdrdens manbyggnad, 

Larvs socken. Foto V. Rehnberg 1946. 

framkammaren. Helgdagskläderna förvarades antingen i samma 
kammare eller i en mindre klädskrubb vid sidan om densamma. 

Vad ladugården beträffar förblev den även i fortsättningen 
en enda länga, någon gång byggdes den i vinkel. Fä- och man-
gård skildes emellertid åt även här. Bönderna i skogsbygden höll 
dock ej så strängt på symmetrien som slättbönderna. tinder det 
de senare förlade fägården framför mangården, föredrog bön-
derna i skogsbygden att förlägga de båda gårdarna vid sidan om 
varandra. En grind förde från vägen direkt in på gården, som 
omgav stugan. Sandade gångar förekom inte, endast smala sti-
gar — sandade gångar tillhör en senare tid. Men den täta och 
fasta gräsmattan, vallen, hölls alltid ren och fin. Den sopades 
varje vår med riskvast. Likaså kom man från vägen direkt in på 
planen framför ladugården, lagålsgata. Här fanns en mindre grind 
i muren mellan de båda gårdarna, vilken förde fram till stugans 
trappa. 
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På 1870-talet började man byta ut valvspisarna mot kakel-
ugnar, murade av lera och tegel. Men köket var, som jag redan 
erinrat om, kallt och dragigt i de äldre stugorna. Det stora rum-
met på stugans gavel var fortfarande det gemensamma bostads-
och arbetsrummet. När vinterkvällen kom, eldade man i kakel-
ugnen med öppna luckor för att få ljus i stugan, och var hus-
hållet inte alltför stort, kokade husmodern kvällsgröten över 
glöden. Därvid använde hon en liten gjutjärnsgryta med skaft, 
en panna. Vidare är att märka, att den tidens kakelugnar hade 
mycket stor eldstad, minst dubbelt så stor som de verkliga kakel-
ugnarna, vilka kom i bruk ett par årtionden senare. 

Kakelugnen kunde dock ej fylla sin plats lika bra som den 
gamla valvspisen, varken som kok- eller lysespis. Härtill kom att 
den verkade liten och obetydlig i jämförelse med den förra. Bön-
der, som inte gjorde sig någon brådska med att röja ut spisen, 
gjorde sig lustiga över sina nymodiga grannar och deras ler-
smocka, ett skällsord som följt lerkakelugnarna till nu. Fort-
farande finns en och annan i behåll, men i det stora hela har de 
försvunnit. Nu försvinner t.o.m. de verkligt fina kakelugnarna 
för fullt tidsenliga värmeanläggningar. 

Mot slutet av 1800-talet nådde bönderna fram till ett relativt 
välstånd även i förut fattiga och efterblivna skogsbygder. Flera 
orsaker medverkade härtill, men först och främst var det jord-
brukets upphjälpande genom torrläggning och uppodling av sank-
markerna. Bygder, som tidigare måst köpa spannmål, blev ej blott 
självförsörjande utan kunde t.o.m. saluföra betydande kvantiteter 
havre. Med bättre ekonomi började man också intressera sig för 
bättre bostäder. 

I Stenunga, den största byroten i Hudene socken, byggdes 
den första dubbelbyggningen 1885, den andra året därpå. Sedan 
fortsatte man att bygga år för år, ej blott i nämnda socken utan 
även i alla andra. Ty den ene bonden ville inte vara sämre än 
den andre, om han hade så pass god ekonomi, att han kunde. 

Ett annat sätt att lösa kravet på större och bättre bostad var 
att göra en tillbyggnad på stugans baksida, varigenom man er-
höll ett stort och rymligt kök. Golven försågs med dubbla tross-
bottnar, och spisen moderniserades, dock med bibehållandet av 
bakugn. Vad som mer än något annat bidrog till trevnaden 
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i köket, var järnspisen. De första järnspisarna kom i bruk på 
1880-talet. 

Genom denna tillbyggnad erhöll man ytterligare en kammare 
på gaveln, under förutsättning att man nöjde sig med en ingång, 
nämligen den som fanns på stugans framsida. Men många före-
drog en särskild köksingång framför kammaren, vilken i så fall 
förlades till stugans gavel eller baksida. Efter detta blev kök och 
kammare vardagsrum, och stora rummet, stugan, blev helgdagsrum. 

En tillbyggd stuga kunde emellertid varken i bekvämlighet 
eller utseende mäta sig med en modern dubbelstuga. Numera är 
dessa senare de vanligast förekommande. De förekommer i såväl 
den ena socknen som den andra, oberoende av slätt- eller skogs-
bygd. Bottenvåningen består av kök och sängkammare på den 
ena gaveln, sal och kammare på den andra, vartill kommer hall 
och inbyggd veranda. Köket har sin särskilda ingång. Vinds-
våningen består vanligtvis av ett rum på vardera gaveln, men 
dessa utnyttjas sällan., utom i de fall familjen har hemmavarande 
vuxna barn. Utmärkande för dessa byggnader är vidare fronten 
(frontespisen), den hör lika självfallet med som amen i kyrkan. 

Vad stugans möblering beträffar vidtog man en del föränd-
ringar på 1860-talet. De inbyggda sängarna försvann. Fram-
sängen ersattes med en köpt utdragssäng, som fick sin plats på 
vänstra sidan längst fram, och på den högra placerades tvenne 
utdragssoffor. En rejäl bondstuga bör vara två soffor lång och 
ha plats för bord mellan dem, hette det på denna tid. Men under 
den mörka årstiden flyttade man samman sofforna, så att deras 
gavlar möttes framom eller vid sidan om fönstret. På så sätt 
drog man bästa nyttan av dagsljuset, då man satt på soffan och 
arbetade, t.ex. med spånad. Antalet soffor berodde på familjens 
storlek. Hade man användning för mer än två, fick den tredje 
soffan stå på motsatta sidan nedom sängen. Det stora slagbordet 
hade sin plats vid framfönstret, om det var en gavelstuga. 

Bland möbler, som kom i allmänt bruk på 1870- och 1880-
talen, märks först och främst chiffonjén. Den fick hedersplatsen 
i stugan. Därmed hade både klaffskåpet och ekkistan spelat ut 
sin roll. Först och främst intresserade kära far sig för lådorna och 
facken innanför klaffen, där han förvarade pengar, brev och 
handlingar. Nyckeln till den brukade han bära i sin egen ficka, 
ty här fick ingen annan gå och rota. Klaffen blev snart ett ord, 
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som kom att gälla hela möbeln ifråga. Man skilde dock på klaf f 
och sneklaff. Det senare namnet gällde en möbel av äldre modell. 

En annan möbel, som likaså kom i allmänt bruk vid denna 
tid, är den s.k. drakista (dragkistan, nu byrån). Var chiffonjén 
mannens speciella möbel, var dragkistan kvinnans. Det hände 
aldrig, att mannen ville befatta sig med den. Det hade varit att 
göra sig löjlig. Den gamla dalaklockan ansågs inte heller pryda 
sin plats längre. Den utbyttes mot en amerikansk klocka, som 
hade glasdörr med en vacker bild i färger och som klingade 
underbart var gång den slog sina timslag. Det var annat det än 
den gamla dalaklockans tunga dunkanden. Mer än en bonde 
spände hästen för färdevagnen och gjorde en resa till Göteborg 
enkom för att köpa en ny och modern klocka. (Norra Gäsene.) 

BACKSTUGORNA PÅ TÅAR OCH ANDRA 
ALLMÄNNINGAR. 

Överbyns tå i Stenunga. 

Den, som var medellös och saknade gård och grund, hade 
ingen hemortsrätt i byn, utan han fick vackert hålla sig utanför. 
Till byn hörde vanligtvis någon tå eller annan allmänning, där 
de obesuttna kunde slå ned sina bopålar. Tån var som bekant 
platsen, där byns fänad släpptes i vall och hämtades hem, alltså 
en beteshage eller, rättare, den del av beteshagen, som låg byn 
närmast och som stod i förbindelse med bygatan. Tå betyder 
nämligen utskjutande del. Men tån var också platsen för de 
många småstugorna, fattigbebyggelsen utanför byn. Ordet tå hade 
följaktligen en dubbel betydelse på den tid, då det var allmänt i 
bruk. Dels kunde det betyda hagen och djurens samlingsplats, 
dels stugorna på tån eller i dess omedelbara närhet. 

På slättbygden, där det inte var så vanligt med tåar, växte 
liknande samhällen upp på gamla utgrävda sandbottnar eller 
annan obrukbar jord. Så var fallet i Längjum och Tråvad m.fl. 
socknar. I Larv och Edsvära höll de fattiga till på hedarna, Larva 
heer och Essvara heer. På hedarna fanns gott utrymme, och här 
var bebyggelsen mera spridd. 

Strax norr om Stenunga by i Hudene fanns en samling dylika 
småstugor före 1880. Platsen gick under namnet överbyns tå, 
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Gammal backstuga i Våla, Hällestads socken. Den siste, som bebodde stu-
gan, var en gårdfarihandlare vid namn Nyman. På bilden ser man hans 
hustru Johanna sitta på bänken framför stugan. Foto E. Linnarsson 1920. 

ty Stenunga var en stor by och hade inte mindre än tre tåar. 
Denna tå var emellertid den största och låg utmed allmänna 
färdevägen Skara—Borås. Här låg den ena lilla stugan intill den 
andra. Tomtens storlek växlade, men 8 till 10 famnar i kvadrat 
var det vanliga. Någon gång kunde tomten omfatta ett halvt 
tunnland, men på överbyns tå fanns ingen så stor tomt. Någon 
avgift kom inte ifråga under bylivets dagar. Det var gott, om de 
fattiga kunde klara sig ändå. Ej heller förekom kontrakt eller 
avtal i annan form. Men efter skiftets genomförande i slutet av 
1850-talet blev det sed, att tågubben skulle göra rätt för sig med 
ett eller ett par dagsverken per år, ty då bodde han inte längre 
på allmänningen utan på jord, som tilldelats någon av byns bän-
der. Många stugor försvann i och med skiftet. Då ville bönderna 
inte veta av dem vidare. 

Stugan på tån var sällan mer än två eller tre stockar hög 
och bestod av ett enda rum om 5 eller 6 alnar i fyrkant samt ett 
litet skjul på den andra gaveln. Rummet eller stuva hade ett litet 
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fyrrutigt fönster på framgaveln och ett ännu mindre på fram-
sidan, detta senare var i regel endast en ruta stort. Spisen var 
murad av gråsten, hallesten, och upptog gott fjärdedelen av rum-
met. Skjulet var likaså uppmurat av sten men sämre sådan och 
tjänade till förvaringsrum för ved och torv samt några redskap. 
Utvändigt var stugan täckt med halm och torv, men beträffande 
skjulet hade man ej alltid råd att anskaffa halm, utan man 
täckte det med enris. Då lade man kvist intill kvist med rot-
ändarna uppåt och band samman dessa med räf tet, alldeles som 
vid taktäckning med halm. Ett sådant tak hade visserligen ej 
samma hållbarhet som ett väl lagt halmtak men höll dock full-
komligt tätt i flera år. 

Beträffande renligheten var det nog si och så. På stugans 
återgulv, som bestod av plana stenar, vilka man passat samman 
så gott sig göra lät, förrättades all tvätt och disk. Spillvattnet 
fick söka sig ner mellan stenarna, bäst det kunde. Där stod det 
och jäste och luktade illa. Men stengolvet höll, det ruttnade inte. 
Stugans framgolv bestod i bästa fall av några brädbitar eller 
kluvna stockar, eljest hårdtrampad jord, helst lera med sand i. I 
de fall brädgolv förekom, vilade dessa direkt på jorden. Man 
byggde stugorna, där man hade torr mark, helst sand eller moge. 

Två gånger i veckan beströddes golvet med hackat enris, och 
det var detta som höll luften i stugan något så när frisk. Dess-
utom eldade man rätt allmänt med ene, och stugan blev på så 
sätt inpyrd med enlukt. Vädring skedde genom den öppna spisen 
var gång man eldade. 

Vad som mer än något annat bidrog till att förskämma luf-
ten i småstugorna på tån, var hönsburen. Visserligen hade man 
sällan mer än en eller ett par hönor per hushåll, men icke förty 
spred de en obehaglig lukt omkring sig, som varken vädring eller 
hackat enris kunde förtaga mer än delvis. 

Avträden förekom inte på småställena. Man lade upp några 
stenar i en halvcirkel och uträttade sina behov inom den — eller 
direkt i det fria. Det kallades att seta sperv (sparv). I bästa fall 
torkade man sig med vitamoss, som alltid insamlades i tillräck-
ligt stora förråd. Sådan mossa användes, vad som än skulle tor-
kas, t.ex. om man råkat spilla eller om barnen gjort ner sig. På 
ställen, där man beflitade sig om att hålla rent och snyggt, strödde 
man över avföringen i stenrundeln med hackat enris allt ibland. 
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Bortsett från den lilla boden eller skjulet, som var samman-
byggt med stugan, förekom inga uthus på tån, ej heller förekom 
källare. Potatisen förvarades i djupa gropar, petätegraver, som 
man grävde i någon backe eller backkant med skyddat läge. De, 
som bodde på överbyns tå, hade sina gravar i en liten mjäl-
backe, som låg utmed vägen c:a 400 meter norr om boplatsen. 
I dylika backar stod graven utan stensättning, och här höll pota-
tisen sig torr och frisk. över graven var ett tak av halm och jord 
på röste av rundvirke eller skien. Öppningen var vänd mot söder 
och liknade en takgavel ehuru mycket mindre: den var så pass 
stor att man nätt och jämnt kunde krypa in på alla fyra. Om 
graven var tom, helt eller delvis, måste man krypa in med benen 
före. Där marken var tjänlig, kunde man få se den ena lilla jord-
kullen intill den andra. Sedan man lagt in sitt förråd på hösten, 
och potatisen svettats ut, fylldes öppningen med halm och mossa 
och öppnades inte oftare än när väderleken tillät detta. Graven 
kunde alltså ej öppnas, så länge kölden varade. 

Runt potatisgravarna var ett stängsel, en gärdesgård eller en 
stenmur, som måste ses över allt som oftast, ty var stängslet inte 
i fullgott skick, kunde boskapen bryta sig in och gå ner sig i 
gravarna. Hände en sådan olycka, ja, då var det inte roligt att 
heta tågubbe. 

Vatten hämtade man från å eller bäck, om sådan fanns i 
närheten. De, som bodde på Spånga-tån, hade ju Spångabäcken. 
Å- och bäckvatten användes allmänt till såväl hushållsbruk som 
dricksvatten. Många, för att ej säga de flesta, var så vana vid 
sådant vatten, att de inte gillade något annat. Se bäckavattent är 
så mjukt och gott, hette det. Överbyns tå hade en källa nedanför 
Grevbrobacken, och dit hade man c:a 300 meter, men en så kort 
sträcka fäste man sig inte mycket vid. Man hade gott om tid och 
tog det lugnt, och det gick inte så mycket vatten åt i fattigmans 
hem. Om så skulle vara, att man inte kom fram till källan, t.ex. 
efter större snöfall eller yrväder, eller om vattnet i källan sinade, 
fick man gå fram till byn. Det var ingen, som nekade tåfolket 
vatten, men helst såg man, att man fick ha sina brunnar i fred. 

Någon gång kunde det väl hända, att tåfolket grävde sig en 
brunn, men det var mera sällan. I så fall grävde man brunnen 
nere i någon reiskant eller mosslagg, där man fick vatten utan 
allt för stora besvär. Det var små och dåliga brunnar. Visser- 
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ligen höll de vatten, men det var ju inte annat än sigevatten 
(framsipprande vatten). Bondgårdarna i byn hade stora djupa 
brunnar med vågter, men på tån hämtade man i bästa fall upp 
vattnet med en stång, som man försett med krok, källestånga. 
Käll var det vanliga namnet på dessa små grunda brunnar; ofta 
var det en naturlig källa, som man fördjupat och satt kar i, 
brunnskar (laggat träkärl utan botten). Ordet användes numera 
i betydelsen av brunnsbord. 

På överbyns tå fanns ingen brunn förrän Storgästgivarn kom 
dit. Han var stor på't, fast han gjort konkurs och måst flytta ut 
ur byn. Han lät gräva sig en brunn, och den behöll han för sig 
själv, så länge han levde. Han var överklass på tån. 

Runt omkring stugan och den lilla täppan låg en stenmur, 
men tån var ju betesmark för byns fänad, och en enkel stenmur 
var inte alltid att lita på. Därför hängde man ett lager stora en-
buskar ovanpå stenmuren på den sidan, som vette ut mot betes-
marken, så att djuren slapp att trå till det gröna i täppan. Här 
odlades bondbönor, ärter, kålrötter och potatis. Det fanns också 
täppor, som låg så gott som för fäfot, ty det var inte alla, som 
vårdade sig om jordbiten, fast den var liten. 

Veabacken låg nästan alltid utanför inhägnaden. Här högg 
man upp bränslet. Det var mest ris och brask, och det var gott 
om man hade det. För övrigt fick man elda med torv, men detta 
bränsle lämpade sig inte för de stora öppna spisarna. Det blev 
mera rök och os än eld. Riset däremot både lyste och värmde. 

På byns sandtag. 

Tråvads socken tillhör slättbygden. Här var all jord odlad 
utom ett par grunda sandbottnar, och på dessa fick de obesuttna 
tränga sig samman bäst de kunde. Den största av dessa allmän-
ningar gick under namnet Stan eller Stan i Tråva. Här bodde 
förutom en del gamla och orkeslösa personer ett flertal yrkes-
män, såsom skräddare, skomakare, snickare, murare m.fl. Stan 
skulle följaktligen kunna betraktas som socknens hantverkar-
och arbetarby. 

I Hudene socken fanns likaså en tätbefolkad allmänning, 
som gick under namnet Stan eller Rultestan, och även här var 
de olika yrkena väl representerade. Namnet »Stan» syftar tyd- 
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ligen ej blott på de många och tätt liggande stugorna utan även 
på de yrken av skilda slag, som männen på dessa allmänningar 
företrädde. Dock är att märka, att när man talade om den verk-
liga staden hette det »i» stan, men när det gällde allmänningen 
sade man »på» stan. I senare fallet torde namnet få betraktas 
som öknamn. Bönderna gycklade och skämtade gärna med dem 
som bodde på allmänningarna. Vad Rultestan i Hudene beträffar, 
syftade namnets förra del »rulte» på närheten till de s.k. Rultera. 
Det var tuviga mader, nu uppodlade, som gick under detta namn. 

Stugorna på Stan i Tråvad var små och låga. Man fick vika 
sig dubbel var gång man skulle in eller ut i en sådan stuga. För-
stugan var så stor, att man kunde vända sig i den, men inte mer. 
Och så fanns det en liten kråpa (skrubb) där bakom. Själva stu-
gan, d.v.s. boningsrummet, var också liten. Den hade ett eller två 
små fönster. Spisen däremot var stor och nådde långt fram. Gol-
vet bestod av hårdtrampad lera, i bästa fall låg några brädbitar 
framom spisen. I stället för spjäll hade man en brädläm över 
skorstenen. Den öppnades och stängdes med en stång utanför 
dörren, någon gång kunde den regleras inifrån. Men så fanns det 
stugor, där man hade varken spjäll eller läm, utan när man 
eldat färdigt, stoppade man upp en påse, fylld med halm eller 
mossa, i skorstenen. Om man stoppade till för tidigt, kunde det 
hända, att det tog eld i påsen, och då kunde det bli otrevligt nog. 

Ladugård förekom inte, men stugans andra ända bestod av 
ett skjul, där man förvarade litet av varje, såsom bränntorv och 
redskap. Skjulet hade väggar av skiftesverk, om det var uppfört 
med särskild omsorg, men lika ofta bestod väggarna av spjälor, 
mellan vilka man flätat med halm eller ris. Huvudsaken var att 
taket höll tätt. Om det sedan drev in litet snö mellan vägg-
springorna betydde mindre, ty den vätte inte. 

De enda husdjur, som kunde komma i fråga, var några höns 
och gäss. Hönsen hade sin plats under sängen, och gässen hade 
sin bur nere vid dörren, gåsaskåpet. Någon gång kunde det väl 
hända, att en f.d. bonde, som flyttat in på Stan, skaffade sig ko 
eller gris, men det hörde till undantagen. Det gick lättare att 
tigga sig till mjölk och sovel i gårdarna. 

Värre var det med bränslet. Sådant hade bönderna själva 
ont om. När tiden för torvtagningen var inne, vidtalade man 
någon bonde att få ta torv på hans mosse. 1 gengäld hjälpte man 
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bonden med hans egen torvtagning. Detsamma var fallet, när 
man skulle ha hem torven. Även då måste backstugusittaren vädja 
till bonden, ty mossen låg långt bort, en till två mil. Bonden 
körde hem torven, och mottagaren kvitterade med arbete. Men 
torven värmde dåligt i de stora öppna spisarna. Det var så kallt 
i stugorna, att spotten frös till is på golvet. 

Tomten eller den för stugan upplåtna jordbiten var i de 
flesta fall ganska liten. Men hur liten den än var, brukade det 
finnas en fläder- och en syrenbuske, några krusbärsbuskar och 
blomstånd, såsom munkluva, riddarsporre, akleja och brand-
gula liljor. Där man hade intresse för och vårdade sig om täp-
pan, saknades inte heller åbrodd och salvielukteblad, men som 
regel trängde man samman alldeles för mycket på den lilla jord-
plätten. Fläderbusken vid framgaveln stod kanske och skymde 
för, så att det till och med under ljusa högsommardagar var 
dunkelt i stugan. Ändå nändes man inte att hugga undan de 
skyddande grenarna, ty blommorna tillvaratogs, torkades och 
användes som botemedel vid förkylningar, flörete (fläderte). 
Det fanns även stugor, där man inte vårdade sig om något, var-
ken hus eller täppa. 

Vid skiftet tillföll denna allmänning Skattegården och Nord-
gården, och efter detta blev de fattiga på Stan beroende av ägarna 
till nämnda gårdar. Ville någon ha en mera tryggad boplats, 
kunde han göra upp med jordägaren om en bit jord på ett visst 
antal år, vanligtvis 49 år. Då skrev man ett kontrakt på den 
tiden. Avgiften kunde erläggas per år eller på en gång. En dylik 
upplåtelse kallades förpantning. Den, som hade förpantningsjord, 
kunde upplåta eller sälja rätten till såväl den som stugan för 
återstående antal år. »Han sålde kontraktet», sade man om 
dylika affärer. 

En liknande allmänning har funnits i Längjum. Även här 
var det en gammal sandbotten, de egendomslösa fick bebo. För-
klaringen till att sandbottnar så pass allmänt kunde utnyttjas 
som boplatser är den, att sandlagren varit ganska tunna. Det är 
här fråga om flodsand, som lagrats ovanpå alven eller blåleran. 
När bönderna grävt till sig sanden, fick vem som helst ta bottnen 
i besittning. En förutsättning var emellertid, att vederbörande 
tillhörde socknen. Kontrakt var det, som redan nämnts, aldrig 
fråga om, och ej heller förekom någon tomtavgift, så länge jor. 
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den låg oskiftad. Men prästen skulle ha sitt. Alla som ej inne-
hade i mantal satt jord och som följaktligen ej erlade någon sär-
skild skatt i penningar eller natura, skulle göra ett dagsverke 
per år, och detta tog prästen vanligtvis ut under den tid, då slått 
och skörd pågick. 

Det officiella namnet på allmänningen i Längjum var »Byns 
sandtag», men folkhumorn hade ett annat namn. Härom berättas: 

Det var en fattig stackare på Längjuma sånntag, som jämt 
ordade om att han skulle resa till Amerika, men själv hade han 
inga pengar till biljett, och inte hade han någon, som kunde eller 
ville hjälpa sig. Så gick åren, och stugan vart full av ungar. Då 
mente bönderna som så, att den där am&kefararen, han var ju 
i stånd till att befolka hela allmänningen. Och så fick den långa 
raden av småstugor heta Amftkerana (amerikaraden). 

Ännu talrikare var småstugorna på Larvs och Edsvära hedar, 
ehuru bebyggelsen var mera spridd på dessa. Förutom nämnda 
kategorier fattiga tillkom här många f.d. torpare under slättbyg-
dens herrgårdar. 

HÄGNADERNA. 

Hägnaderna var av tre slag: stenmura, enehag och skijars-
gåla. 1 skogsbygden var stenmurar och enehag vanligast, men 
här förekom naturligtvis även skigärdesgårdar. På slättbygden 
åter utgjorde dessa senare så gott som det enda slaget av häg-
nader. 

Stenmurar förekom omkring gårdarna, där bebyggelsen var 
spridd, utmed vägar, bygator och drevar, omkring kål- och humle-
gårdar samt ensamliggande åkrar eller s.k. läcker. Om man bort-
ser från en och annan gårdstomt, förekom aldrig annat än enkel-
murar före 1870. En sådan bestod av endast en rad stenar, större 
stenar i grunden och mindre upptill. En olägenhet med dessa 
murar var, att de övre stenarna lätt föll ned. Minst en gång på 
året måste man gå ut och lägga upp mura. 

Var muren så bristfällig, att man ej ansåg sig kunna lita på 
den, t.ex. för betande kreatur, brukade man rångla över den. 
Rånglandet tillgick så, att man ställde tvenne stavra i kryss över 
muren med en till två famnars mellanrum, varefter man lade 
långa slanor i dessa kryss och band till med en börkeveja (björk- 
5 
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vidja). En och annan omtänksam bonde hängde kanske en rad 
enbuskar ovanpå rånglet, och sedan kunde han vara trygg för 
sin åker med den växande grödan. Det var särskilt fram på som-
maren, då betet började tryta i markerna, som det frestade på. 

På gränsen mellan in- och utägor var det av vikt, att man 
hade hägnader, som man verkligen kunde lita på. I det fallet 
fanns inget bättre än ett väl lagt enehag. Då man byggde ett 
sådant, lade man först upp en låg enkelmur, varefter man grävde 
upp en grop på yttersidan, d.v.s. den sida som vette mot skog 
eller skogsmark. Denna jord lades upp på murens innersida, och 
på så sätt fick den stadga och stöd. Självfallet lades muren all-
tid så, att den lutade inåt. Varom ej skulle vallen ha skjutit ut 
muren. Men nu kom de två, vall och mur, att stödja varandra. 
Över denna mur hängdes sedan den ena enbusken intill den 
andra, och det ena lagret över det andra, tills haget erhållit er-
forderlig höjd, minst tre alnar. Ett årligen återkommande arbete 
var att risa höga. Det skedde på våren, innan boskapen släpptes 
ut på bete. Ju äldre ett sådant hag blev, desto fastare och tätare. 
Vanligtvis växte det även i höjd. Till och med vargen drog sig 
för att sätta över ett väl lagt och underhållet enehag. Där så 
erfordrades, insattes stötter på hagets yttersida. 

När det led mot den tiden, att bären mognade, brukade bar-
nen springa omkring på gropavalla, för där fanns vanligtvis gott 
om jolbär (smultron) och ullbär (hallon). På de torra och soliga 
vallarna mognade bären förhållandevis tidigt. 

Vad det tredje slaget av hägnader beträffar, nämligen ski-
gärdesgårdarna, åtgick en myckenhet virke till desamma. Bönder, 
som hade lämplig skog, brukade varje vinter hugga och forsla 
fram sådant virke, dels för eget bruk, dels för avsalu. Raka 
gran- och ekstörar rensades upp och vässades till staver. Varje 
staver skulle ha fyra barkränder, och spetsen borde helst hel-
barkas. Långa och raka aspstockar och granslanor klövs till skier. 
Det gemensamma namnet på detta virke var jarsle eller jarsle-
verke, och uppsättandet av gärdesgårdar kallades att fula eller 
jarsla. Stavra ställdes två och två i hål, som man åstadkom med 
ett järnspett. Avståndet mellan staverparen berodde i någon mån 
på skienas längd och beskaffenhet men översteg sällan två alnar, 
ty varje ski måste nå mellan minst tre staverpar, om gärdesgården 
skulle få nödig stadga och hållbarhet. Liggvirkets längd var även 
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bestämmande för lutningen; ju längre virke, man hade, desto 
svagare lutning på detsamma. För varje ski, som lades in, följde 
en vidja omkring staverparen. Det kallades att lägga på eller vri 
på e veja. Den färdiglagda vidjan hade formen av en 8:a. 

Ursprungligen var dessa hägnader de allmännast förekom-
mande, men under 1800-talet övergick man allt mer till sten-
murar i bygder, där man hade tillgång på sten, ty tillgången på 
gärdselvirke var ingalunda obegränsad, dessutom var detta en 
vara, som kunde omsättas i penningar. Stenen däremot kostade 
inget, och det fanns gott om gubbar, som lade stenmurar mot 
vederlag av några skilling per dag. 

På slättbygden åter, där man saknade sten, gärdslade man 
med virke, som man köpte från någon skog eller skogsbygd. 
Här gärdslade man omkring trädesåkrarna, ty dessa användes 
som beteshagar under sommaren. Men alldenstund trädena väx-
lade år från år, måste gärdesgårdarna flyttas. Här tarvades alltså 
ett virke, som höll att plocka i flera gånger om. I stället för vid-
jor, använde man gran- eller enehanka, som man köpte från 
skogsbygden, där fattiga backstugusittare försörjde sig med att 
lägga ihop sådana. 

Dessutom gärdslade man omkring nötkreaturens raste plats 
med vattnehon eller vattnedammen, kalv- och svinahagen samt 
kål- och humlegåln. Dessa hägnader var ju bestående men måste 
givetvis ses över allt ibland samt ersättas med nya, när de stått 
sin tid. Omkring svinhagen till exempel dugde det inte med gam-
malt murket virke. 

I och med att slättbönderna moderniserade sitt jordbruk och 
övergick till klöverodling, slutade de med att beta sina träden. 
Nu fick boskapen gå i tjuder på feta klövervallar, och det var 
bättre upp, om man bortser från den minskade rörelsefriheten. 
Därmed blev gärdesgårdarna överflödiga, och även i skogsbyg-
den inskränkte man desamma. Man hade inte tid till att sätta 
upp sådana, ty med det rationella åkerbruket följde andra arbets-
uppgifter. Var det så att man ansåg sig böra sätta upp ett stäng-
sel, t.ex. omkring den nysådda rågåkern för att kreaturen ej skulle 
gå och trampa upp rågen under höstens betesgång, satte man 
upp en enklare gärdesgård av liggande slanor. Staverparen var 
något kraftigare och ställdes på betydligt längre avstånd från 
varandra, ty i detta fall använde man endast långt gallringsvirke. 



68 

En sådan gärdesgård satte man upp förhållandevis fort, ty i stäl-
let för att lägga ski intill ski lade man endast tre slanor i följd 
och på lika avstånd från varandra. Den gjorde sin tjänst lika 
bra som någon annan, när det gällde att freda för nötkreaturen, 
men den var oduglig, när det gällde att freda för får eller svin. 
Dylika hägnader erkändes ej heller som verkliga gärdesgårdar: 
de gick vanligtvis under namnet stänge, stängsel eller reingle. 

Till gångna tiders hägnader får man väl också räkna len och 
lear, stötter, sköttler och lampar. 

Hur ett led var beskaffat, framgår i någon mån av redo-
görelsen för byledet i Valberg. Det var dock långt ifrån alla led, 
som var lika stabila. På allmän väg måste leden eller grindarna 
— ett namn som endast större och välgjorda led hedrades med — 
vara ej blott säkra såsom stängsel utan därjämte lätta att öppna 
och stänga. Stolparna måste vara säkert jordade, särskilt inner-
stolpen, så att den ej gav efter för grindens tyngd. Helst borde 
den därjämte kunna bära en pojke, ty det var ett omtyckt pojk-
nöje att åka på grinden. Men som detta var strängeligen förbju-
det, måste det naturligtvis ske i smyg. Varken stolpe eller grind 
stod gott med den påfrestningen i längden. När grinden gav efter, 
var det förstås slut med åkningen. Men det var så lagom roligt 
för dem, som måste vägen fram, att öppna och stänga en grind, 
som släpade i leastan (vägbanan). Bonden, som anade vems felet 
var, lät mer än en gång sitt humör gå ut över pojklymlarna. 
Men hur är det ordspråket säger? »Ju mer en svär på geta, desto 
bättre trivs hon.» 

Stän get eller låsanordningen på grindarna växlade. Äldre 
grindar hade vanligtvis en träslå, som föll ned bakom en utskju-
tande hake på stolpen, då grinden stängdes, och öppnades genom 
att man lyfte på slån. Ett annat stänge, ett av de bättre, bestod 
av en stålfjäder på grindens ytterträ. Då grinden stängdes, föll 
fjädern in i en spärrhake på stolpen, och den öppnades genom 
att man tryckte tillbaka fjädern. Denna anordning fungerade även 
om grinden skulle sjunka en eller annan tum. Därjämte förekom 
flera andra stängen, för vilka det skulle bli alltför omständligt 
att redogöra. 

På allmän väg stod ofta en eller ett par pojkar tillreds att 
öppna och stänga grinden. Det skedde med den beräkningen, att 
den resande skulle skänka dem en slant för besväret. En och 
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annan kastade en kopparslant på vägen, som pojkarna fick kap-
pas om, men de flesta höjde piskan till honnör och tack och 
reste vidare. 

Sådana dagar, då det var marknad i grannskapet, kunde det 
löna sig att stå grindvakt. När gubbarna reste åstad, brukade de 
ge pojkarna en slant för att få god tur till affärerna, och när 
de återvände, uppvärmda av kaffehalvor och brännvin och stora 
i själen, var de frikostigare än vanligt. Då kunde det vankas en 
hel tolvskilling. Sådana dagar hade pojkarna riklig lön för mödan. 

Men på de små byvägarna var det sämre ställt med leden. 
Här fanns sällan annat än dålia spjällen (led av rundvirke), som 
släpade i vägbanan och som man endast med stort besvär kunde 
öppna och stänga. Här var det inte fråga om att slå ledet i lås 
utan att lägga på kroken, detta för så vitt ledet inte stängdes med 
en vidjehank. Det fanns även gott om led, som i stället för att 
hänga på krokar, hölls fast vid innerstolpen medelst tvenne vidje-
hankar, usla han kalen. 

Under bylivets dagar, då man nyttjade ängar och hagar 
gemensamt, klarade man sig något så när för led. Men efter skif-
tets genomförande hägnade bönderna var och en omkring sin 
skift. Om en byväg tvärade dessa skiften, uppstod led i det oänd-
liga. Då blev dessa till ett verkligt hinder, var gång man skulle 
vägen fram. Det påstås — och tydligen med fog — att det var 
allt för många lantmätare, som inte kunde och inte förstod sin 
sak, som fick arbete i de åren. De tog hänsyn till jordens olika 
bördighet och markens beskaffenhet i övrigt men ingen hänsyn 
till vägarna och samfärdseln bygderna emellan. Det fanns bönder, 
som efter enskiftet kunde ha sina tjugo led att passera, innan de 
kom ut till allmän väg. Ändå hade de kanske inte mer än en 
fjärdings väg dit. Och vilka led! De frestade den resande till 
många heta eder. Inte att undra på att mer än en kom att be-
trakta leden som Skams verk. Det var också en känd sak, att 
det spökade vid många led, inte för edernas skull utan därför 
att vid dem ofta förekom rån och överfall. 

När bonden, som hade sin lilla gård långt bort i det forna 
byalaget, skulle färdas ett stycke väg, tog han ofta med sig en 
pojke för att öppna och stänga leden. Då fick denne flänga av 
och på i ett. Och det var inte sagt, att han klarade alla leden. 
Då måste bonden av likafullt. Den tiden kom man fortare fram 
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på småvägarna genom att gå. Då hoppade man över muren vid 
sidan om ledet i stället för att öppna det. Enskiftet och lant-
mätarna ställde till åtskillig oreda i avlägsna bygder, som det 
tagit många årtionden att råda bot på. 

Men en sak har tiden ej kunnat råda bot på, och det är 
utplånandet och vandaliseringen av så många forngravar och 
andra minnesmärken. Här låg t.ex. en gammal hällkista i när-
heten av den nya rågången. När man byggde stenmurar, tog man 
de stora och breda stenhällarna och reste upp dem i muren. De 
förslog något, de, och det rättfärdigade allt. Endast en fördjup-
ning i marken röjer numera gravens plats och läge. Stenmuren 
har tjänat ut, men ingen ids och ingen kan ställa upp hällarna, 
där de rätteligen borde stå. 

På en annan plats låg ett bronsåldersröse i närheten av rå-
gången. Stenen var visserligen inte så stor, att den dugde till 
grund, men den var användbar upptill på muren. Alltså forslade 
man bort röset och byggde stenmurar av det. Endast en cirkel-
rund upphöjning röjer det forna rösets ytterkanter, ty den sten, 
som redan var invallad (övervuxen), fick ligga. Flerfaldiga så-
dana exempel skulle kunna anföras. Genom 1800-talets många 
kyrkbyggen och böndernas stenmursläggande har ett stort antal 
fornminnen gått förlorade. 

Men nu tillbaka till vägarnas stängsel. 
Vid infartsväg till äng eller skog använde man ganska ofta 

en s.k. skötte!. En sådan bestod av fyra, någon gång fem kvist-
rena och släta slanor, lika långa som vägen var bred till och 
väl det. Dessa slanor vilade på vidjor, lagda mellan tvenne störar, 
alldeles som då man gärdslade, ehuru virket var grövre och valt 
med större omsorg. Skytteln var alltså ett stycke gärdesgård, som 
man kunde skjuta åt sidan, då man skulle igenom med ök och 
fordon. Man sköttla ner och man sköttla upp. En skyttel ansågs 
säkrare än ett led och var givetvis lättare att åstadkomma. 

Vidare använde man sig av ett slags stängsel över infarts-
vägar, som man kallade lamp. Det var, skulle man kunna säga, 
ett stycke flyttbar gärdesgård, ty i stället för att slå ned stavrarna 
i marken borrade man in dessa i tvenne stockbitar, lampe fötter. 
Mellan de på detta sätt fastgjorda staverparen, gärdslade man 
med liggande skien av lämplig längd. Lampen användes med 
fördel, där marken bestod av sten- eller berggrund. Man begag- 
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Stenmuren, som skiljer trädgården från åkern, är 9 dm hög och 15 dm bred. 
All den sten, som lagts in i densamma, har brutits upp ur dkern i förgrunden. 

Gården Nyarp i Trävattna socken. 

nade lampfötter, även då man gärdslade med skien på sådan 
mark, där man av en eller annan orsak ej kunde få fäste för 
stavrarna. Den kunde, såsom i ovannämnda fall, bestå av berg-
grund, men det kunde också hända, att man måste fram över 
mark, som var så sank och lös, att stavrarna av den orsaken ej 
fick nödigt fäste, t.ex. en mosslagg. 

Där stig korsade ett hag eller en gärdesgård, satte man upp 
en stätta. Den liknade skytteln men var betydligt kortare och 
hade inga skjutbara slanor, ty här var det endast gångare, som 
skulle fram. För att underlätta passerandet brukade stättan ha 
en trampbräda, och tack vare den klev man över utan svårighet. 

Backstugusittare och småfolk hade ett mycket litet led vid 
ingången till sin täppa. Ett sådant led, genom vilket man endast 
kunde passera en och en, kallades lie. 

De stora och breda stenmurar, man ser här och var, tillhör 
tiden efter enskiftet. Då började bönderna att röja bort stenar 
och rör från sina åkrar, och denna sten lade man upp i stora 
och breda dubbelmurar. Ju mera sten, desto större murar byggde 
man. Härom berättas vidare i kapitlet om Arbetsåret. 
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Omkring sekelskiftet kom stängseltråden i allmänt bruk. 
Taggtråden blev i första början orsak till många missöden och 
olyckor för såväl folk som fä, men man vande sig så småningom. 
En stor fördel med stängseltråden var emellertid, att man kunde 
spara både tid och materiel. 

Visserligen upphörde stenmursläggandet ej på en gång, men 
i de fall man lade sådana, var det mest för prydnadens skull, 
såsom då det gällde att hägna omkring trädgårdar och parker, 
ty en väl lagd stenmur ger ett visst intryck av lugn och stabilitet. 
Förutsättningen var emellertid, att det fanns tillgång på lämplig 
sten på ort och ställe. De förändringar beträffande arbetskraft 
och arbetslöner, som följde i och med det första världskriget, 
gjorde att dylika arbeten upphörde. Numera använder man stäng-
selnät omkring trädgårdarna. I och med att man övergick till 
dessa, fyllde man ut tomheten med en häck av liguster eller hag-
torn. Senare har oxel och lind m.fl. träd i buskform tillkommit. 



Kap. II. 

NÄRINGAR OCH HUSHÅLLNING. 

BOSKAPSSKÖTSELN. 

Vinterfodret och sommarbetet. 

Ängen är åkerns moder, enligt ett gammalt talesätt. Och ett 
gott råd, som gick från far till son, var detta: Du skall väl vårda 
dig om ängen och inte odla mer åker, än du kan sköta. 

En gård med stora och rikbärande ängar ansågs som en för-
månlig gård, ty ju mera hö man kunde skörda, desto flera hus-
djur kunde man vinterföda. Det var tillgången på vinterfoder, 
som var avgörande för djurbesättningens storlek, detta i all syn-
nerhet vad skogbygden beträffar. 

Med äng åsyftar man enligt äldre språkbruk alltid fast gräs-
mark med enstaka träd eller grupper av träd samt buskar här 
och var, där marken ej lämpade sig för slåtter, såsom på och 
invid stenrösen, utmed stenmurar och vägkanter. Av trädslag 
förekom mest björk, ek och rönn. Samma träd bildade även bus-
kar, vilka tid efter annan skattades, varigenom man erhöll ett 
gott tillskott av foder för hästar och får. Genom denna regel-
bundna beskattning höll' man ängen ljus och öppen. Ett annat 
värdefullt lövträd var asken, som växte utmed vattendragen och 
som likaså hörde ängen till. Även detta träd skattades på löv 
med vissa års mellanrum. Kännetecknande för ängen var vidare 
stor rikedom på vilda blommor. Ju bladigare höet var, desto 
näringsrikare var det samtidigt. Ängen hörde nästan alltid till 
inägorna. 

Gräsbevuxna sankmarker åter benämndes mader, och dessa 
räknades i regel till utägorna. Låg maden utmed vattendrag, som 
svämmade över en eller ett par gånger årligen, kunde även detta 
hö vara av rätt god beskaffenhet, men vanligtvis var det endast 
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starr och magrare växter, man skördade på maderna. Däremot 
var skörden nästan alltid kvantitativt god. I torra år, då ångahöt 
slog fel och åkrarna gav ringa utbyte, var det maahöt och star-
ren, som räddade boskapen. 

Till vinterfoder för boskapen beräknades 5 stackar hö per 
ko förutom halm och hackelse. En fullgod höstack borde inne-
hålla minst ett skeppund eller 170 kg. På en mindre gård i Hudene 
skördades c:a 55 stackar hö årligen. Härav gick 15 stackar till 
foder för hästen och de 40 till nötkreaturen. Dessa var 2 oxar, 
5 kor och 1 ungdjur. Per nöt kom alltså 5 stackar hö. Dock är 
att märka, att hästarna alltid fick det bästa höet. 

När bonden kom till åren, brukade han överlåta sin gård till 
son eller måg. I regel förbehöll han sig då foder för en ko. Detta 
foder beräknades sålunda: 5 stackar hö och halmen efter 25 tra-
var havre och benämndes enkelt nötaförsle. Någon gång förbehöll 
sig bonden foder för två kor, alltså dubbelt nötaförsle. 

Även soldater, hantverkare och dagsverkare höll sig för det 
mesta med ko, oaktat de ej ägde mer jord än den lilla täppan 
omkring stugan, och i många fall inte ens den. Sommartiden 
betade deras kor tillsammans med böndernas på någon allmän-
ning. Soldaten hade i detta fall bäst ställt; han hade rätt till 
såväl sommarbete som vinterfoder för en eller två kor enligt 
kontrakt. Dagsverkare och med dem likställda hade det sämre 
ställt vad vinterfodret beträffar. Ett sätt, varigenom man kunde 
skaffa sig sådant, var att slå te lotta. Bonden fick då den ena 
hälften och slåttaren den andra. Förutsättningen var emellertid 
att bonden hade mera äng, än han själv hann med att skörda. 

I brist på bättre fick den obesuttne nöja sig med det foder, 
han kunde bärga på allmänningarnas sankmarker, vilka låg så 
långt bort eller så illa till att bönderna inte intresserade sig för 
dem, skrabbmarker. Detta foder tog slåttaren naturligtvis utan 
lott och byte, men det var ett magert och kraftlöst foder. Mjöl-
ken blev så gott som ingen. Det var stort om kon kunde dra sig 
fram, tills det blev barmark, då hon fick börja betesgången med 
att repa i sig ljung och ris i väntan på gräsbetet. Men under 
sommaren och så länge det goda betet varade, tog både folk och 
fä skadan igen. 

Bonden hade det givetvis bättre ställt beträffande vinter-
fodret. Ängshöet var gott och närande, så långt det räckte, och 
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havrehalmen var inget föraktligt foder. Djuren åt hellre den än 
starren. Kraftfoder kom aldrig ifråga, om man bortser från några 
nävar havremjöl för kor, som nyligen kalvat. 

Även bönderna råkade ofta ut för foderbrist, och svältfödda 
djur var ingenting ovanligt, när det led fram mot våren. Man 
kan då fråga sig, varför bonden envisades med att år efter år 
ställa flera djur, än han bekvämt kunde vinterföda. Varför inte 
hellre slakta ned eller sälja undan några fler? Orsaken var nog 
den, att bonden hade sin bästa inkomst av att sälja ungdjur. 
Hade han blott möjlighet att vinterföda djuren, kunde han sälja 
dem kommande höst. Det var huvudsakligen under sommar-
perioden, som ungdjuren växte till, och under denna tid lade de 
även på hullet, så de blev vackra och feta. Det var alltså som-
marbetet, som man på detta sätt omsatte i penningar, när hös-
ten kom. 

En annan faktor, som man räknade med, var gödseln. Ju 
flera djur man kunde vinterföda, desto mera gödsel erhöll man. 
Kunde man gödsla upp åkrarna ordentligt, fick man också säd. 

Mjölkande kor släpptes på bete i någon hage, som låg går-
den nära, det var den s.k. kohagen. För kalvarna hade man en 
mindre inhägnad i ladugårdens närhet, kalvahagen. Kor, som stod 
i sin, oxar och ungdjur fick ta sin föda i utmarken eller på någon 
allmänning. Rätt ofta hade man en särskild hage för hästarna 
och en dito för oxarna, varom sådana namn som Hästhagen, 
Horshagen och Oxhagen vittnar. Vad som från första början 
endast varit en beteshage, har genom odling blivit en gård eller 
ett torpställe. Även hagarna hörde till inägorna. Jordmånen var 
i allmänhet god. Lövbärande träd och buskar dominerade, och 
i gläntorna, där sol och luft hade fritt spelrum, frodades gräset. 

En berättare från Södra Härene beskriver kohagen sålunda: 
När det led mot middagstiden, gick korna upp på en backe 

och lade sig att dröpja (idissla). De höll till på samma backe dag 
efter dag, så länge de betade i kohagen, och likadant var det år 
efter år. Backen kallades för M jölkabacken, ty man brukade passa 
på att mjölka middag, medan korna höll till här. På Mjölkabac-
ken lyste gräset alltid så grönt och grant, när man släppte i vall 
på våren, ty här fick marken riklig gödsling. (Södra Härene.) 

I utmarken åter var jordmånen sämre. På områden, där man 
kalhuggit och svedjat, växte efter några år inte stort annat än 
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enbuskar, ljung och ris. Under våren och försommaren höll 
boskapen med förkärlek till på åsarna, ty här hade de det bästa 
och fetaste betet. Fram på sommaren åter, när värmen och tor-
kan satte in, sökte de sig ner i räser och sidder (dälder), där 
betet på grund av markens större fuktighet höll sig förhållande-
vis friskt, ehuru det var magrare. 

Från Källunga berättas följande enligt Johan Mood, som var 
född där 1848. Hans berättelse avser 1860-talet. 

Under försommaren betade boskapen på allmänningarna. 
Varje socken hade sina allmänningar. Hudene och Källunga m.fl. 
socknars allmänningar hörde samman med Edsmären, som var 
kronoallmänning, och med denna allmänning sammanhängde i 
sin tur andra allmänningar söder ut. Inga hägnader hindrade 
boskapen från att gå nära nog hur långt som helst. Vad mjölk-
korna beträffar, brukade man lägga för dem lite repe i bäsera, 
så de lagade sig hem självmant. Varom inte fick man locka hem 
dem. Det var ett sådant lockande och ropande bortpå tån om 
kvällarna. »Kossuta, kossuta, kom mi ko!» lät det. Om allt stod 
väl till, kom korna lunkande så småningom. Men hästar och 
oxar liksom ungnöten fick hålla sig ute i betesmarkerna som-
maren över. Fattades bete, kunde de dra sig ganska långt bort 
från hembyn. Ville t.ex. någon hämta hem sin häst under som-
maren, kunde det hända, att han fick gå och söka honom över 
hela häradet. (Källunga.) 

Enahanda berättas från Södra Härene och Bitterna, vilka 
socknar också gränsade intill Edsmären. En gång hade Härene 
bys hästar gått så långt, att polisen tog fast dem på Falköpings 
torg. Från byns egen allmänning hade hästarna gått in på krono-
allmänningen, som på den tiden sträckte sig från Södra Härene 
ända upp mot Falbygden, en sträcka på dryga 2 1/2  mil. (Södra 
Härene.) 

Någon egentlig vallgång förekom ej under försommaren, 
enligt Mood, ty så länge boskapen höll till på allmänningarna bil-
dade den stora flockar. Man kunde få se ända till 30 å 40 hästar 
och till och med däröver i flock. Det fanns ingen varg, som 
vågade sig på dem då. Fölen betade alltid inne i flocken. 

Nötkreaturen bildade mindre flockar, men även dessa var så 
pass stora, att vargarna aktade sig för att komma dem för nära. 
Mer än en varg fick med livet plikta för sin närgångenhet, ty 
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tjurarna var minsann inte att leka med. Fick de in vargen i hjor-
den, var han snart spetsad. Det fanns till och med tjurar, som var 
så stridslystna, att de satte efter vargen, om han var ensam, och 
spetsade honom mot en trädrot eller bergvägg. Flera sådana fall 
omtalas. (Larv, Källunga.) 

När den tiden på året kom, att boskapen släpptes på bete i 
inägorna, d.v.s. i ängarna och gärdena, vilket skedde så .snart 
man bärgat in höet och säden, måste man hålla bättre uppsikt 
över dem. Då var nämligen faran för vargen långt större, eme-
dan de olika gårdarnas fähopar i regel gick var för sig. Stora 
enhag, träd och buskar gjorde dessutom sitt till, för att vargen 
lättare skulle kunna smyga sig på djuren här, detta helst om 
något av dem skilde sig från flocken. På sensommaren och hös-
ten måste man alltså ordna med vallgång, vilken skall beskrivas 
i fortsättningen. (Källunga.) 

Herden och vallgången. 

I Härene by, som bestod av sex gårdar, anställde bönderna 
en vallgosse gemensamt för sommaren. Han fick mat och hus-
rum en vecka på varje gård. Sedan han gått över byalaget, var 
det att börja på nytt. Lönen — ja, den var obetydlig. Det var 
stort, om en fattig pojke kunde få maten. Vallpojkens hela ut-
rustning var en väska av buldan eller blaggarnslärft med rem, 
så att han kunde hänga den över axeln. Det var vallpojkapdsen. 
I den hade han sin mat samt luren, som han brukade gå och 
tuta i. 

Boskapen löstes vid 6-tiden på morgonen. Man brukade rätta 
sig efter ringningen i kyrkan; så snart den var över, släpptes 
djuren. Varje gård drev sina djur ned till byvägen, och där fick 
vallpojken ta hand om dem. 

I likhet med stöten och knekten m.ii hade vallpojken rätt att 
gå julagdng. Då fick han en kaka bröd i varje gård, han vallat 
för. Men vallpojkens kaka bakades alltid mindre än de andra 
och saknade kakehål. Den benämndes vallgossakaka. 

Sista gången man anställde gemensam vallpojke i Härene by 
var år 1872. (Södra Härene.) 

Från Eriksberg berättas: 
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Varje byalag hade en vallherde gemensamt. Denne fick sitt 
kosthåll på så sätt, att han åt lika många dagar hos varje bonde 
i byn, som denne hade betesdjur till. Dessutom fick han några 
skilling per dag. Allt som allt kunde han tjäna en 10, högst 12 
riksdaler under sommaren. Vallade han får, var det sed, att han 
utom betalningen skulle ha en s.k. klöppetopp. (1870-talet, Eriks-
berg.) 

Gimranäs- och edsvedensborna hade en vallpojke gemensamt. 
Han hade 40 kor att hålla uppsikt över. Lönen utgick med 25 
öre per djur och sommar i kontanter, vartill kom kost och hus-
rum hos bönderna i förhållande till det antal djur, som var och 
en av dem hade. Den kontanta lönen per sommar var alltså 10 
kronor. (1880-talet, Hudene.) 

Hade man en socknapojk eller takepojk att tillgå, var det 
självklart att denne skulle gå vall med boskapen, så snart han 
blev så pass att han kunde göra nytta för sig. En socknapojk 
var en sådan pojk, som socknen av en eller annan anledning 
måst ta sig an och betala för under uppväxtåren. Vanligaste 
orsaken var att pojken blivit föräldralös eller endast hade en 
fattig mor, som inte kunde försörja honom. Takepojken åter var 
en sådan, som enskild man tagit sig an. I de fall man hade en 
sådan pojke att tillgå, förekom ingen som helst lön, utan denne 
fick nöja sig med kost och husrum vissa dagar hos varje bonde, 
t.ex. lika många dagar som denne hade betesdjur till. Även 
gamla gubbar, som gick på socknen eller roten, anställdes ofta 
som vallare, såsom t.ex. Vall-Anders, Bengta-gubben och Luen. 

Luen var ett stort original. Han hörde egentligen hemma i 
Herrljunga, men Herrljunga sockenmark gick samman med 
Hudene och Bitterna marker, och gubben var lika känd i den 
ena socknen som den andra. Han hade en lång käpp, lika lång 
som han själv var lång till, och i den skar han år efter år en 
skåra för varje djur, som han måste svara för. Med åren blev 
käppen alldeles full av skåror, den ena skåran intill den andra, 
uppifrån och ned och runt omkring. 

Vintertiden hjälpte gubben till med att präglatröska på går-
darna. Då hade han några ören per dag och maten, men då han 
vallade boskapen, hade han endast mat och husrum. Gubbar, 
som gick på socknen, fick aldrig något mer. (1870- och 1880-
talen, Hudene.) 
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Vall-Anders var ett annat original. Om honom berättas, att 
han inte drev hem djuren i tid, emedan han var så angelägen 
om att de skulle få i sig mesta möjliga. Följden blev, att hem-
sysslorna försenades och att man inte fick lägga sig i tid. Så en 
dag bad man gubben, att han skulle driva hem djuren lite 
tidigare. 

Ja, sade denne då och tittade sig omkring, men dan ä 
ju rakt ingenting! 

Detta fick bönderna roligt av, och så blev det till ett all-
mänt talesätt: 

Dan ä ju rakt ingenting, sa Vall-Anders um messum-
merstia. 

Man tänker sig gärna herdelivet som en idyll, och härtill 
har väl de många vallvisorna bidragit. Jag tänker nu närmast 
på de många små visor, som mödrarna sjungit för sina barn 
under vaggans gång eller som herdarna själva diktat till sina 
låtar på bockhornet. 

Men å andra sidan kunde verkligheten vara bister nog 
många gånger. Var olyckan framme och vargen rev ett ungdjur, 
var det inte roligt för vallherden att komma åter till byn, likaså 
om en ko gick ned sig i en torvhåla. Sådant kunde hända. 

Det hände en gång i Larv, att en ko gick ner sig i en för-
såtlig torvhåla. Pojken fick se henne just som hon slant i. Han 
skyndade fram och lyckades få fatt i hornen, och med yttersta 
ansträngning lyckades han hålla henne uppe, till dess hjälp an-
lände. Om ingen hört hans rop, hade han förr eller senare måst 
släppa taget. 

Under 1880-talet upphörde de flesta bönder med vallgången. 
Nu hägnade var och en omkring sina betesmarker. Beträffande 
utmarkerna, som nästan alltid låg långt från gården, uppförde 
man sommarfähus och vidtalade någon närboende att ställa in 
och släppa ut djuren under den första tiden eller så länge de kalla 
nätterna varade. Fram på sommaren, när dessa upphörde, fick 
boskapen ligga ute. Endast om det blev regn och kallt, fick man 
se till, att djuren kom in under tak. Vanligtvis var det någon 
backstugusittare, som mot en liten ersättning höll uppsikt över 
djuren för bondens räkning. Som jag redan erinrat om, var det 
mest oxar, ungdjur och sinkor, som fick ta sin sommarföda i 
utmarken. 
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Korna. 

Om ortens äldre boskap berättas följande: 
Det fanns ett slags boskap förr i tiden, som man aldrig får 

se maken till numera. Inte var den just så storvuxen men tät 
och välvuxen. Till färgen var den brdenter (brandig), d.v.s. bott-
nen var röd eller kanske rättare rödbrun, och så gick det liksom 
mörkare ränder uppifrån ryggen och nedåt buksidan till, alldeles 
som man ser på en abborre. Djur med det utseendet sades vara 
sjördenta, för map trodde att de härstammade från sjördas far-
oxe. Hur det var med den saken vet väl ingen, men, som sagt, 
det var vacker boskap, långt vackrare till både ställen (kropps-
byggnaden) och färgen än annan boskap. Det fanns bönder, som 
hade full uppsättning av sådana djur. Måntro det var en syn att 
se, när de kom ut på bete: alla lika, alla runda och fina. (1860-
talet, Källunga, Eriksberg.) 

Flera berättelser av liknande art skulle kunna anföras. Äldre 
personer tycks allmänt vara av den uppfattningen, att den bran-
diga boskapen varit ortens ursprungliga. Detta framgår bl.a. 
därav, att man förbinder den med tron på sjörå och i en del fall 
även med skogsrå och bergsrå. Man känner i varje fall inte till 
någon äldre boskap. Den omtalas från flera socknar i Gäsene, 
där den tydligen fortlevt längre än i någon annan bygd, men 
även i Laske och Skånings m.fl. härader. Den sista resten av 
brandig boskap försvann på 1880-talet. Antingen tog korna inte 
tidd (kalvställning), eller ock födde de kalvar, som saknade livs-
kraft. Följande berättas om en av de sista korna av denna ras: 

Det fanns inte och finns inte den dag, som i dag är, maken 
till den kon. Tjugofyra år gammal mjölkade hon lika bra som 
någon ung. Alla kalvar, hon födde, liknade modern, men besyn-
nerligt nog födde hon bara tjurkalvar, och ingen av dem hade 
någon livskraft. Därför gick till stor skada rasen ut med kon, ty 
hur det var, kunde hon inte stå gott i all tid. (Hudene.) 

Ordet »ras» är ett förhållandevis ungt ord i folkmun. Det 
användes, men i regel ormämnes äldre boskapstyper med ordet 
slag. Beträffande den brandiga boskapen tvekar man dock ej att 
utpeka den som särskild ras, ty den skilde sig så väsentligt från 
annan boskap. 

Ett annat slags boskap, som likaså tillhör svunnen tid, dock 
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ej så helt som. den brandiga, är den svarta eller svartbrokia med 
de vida utstående hornen — ej att förväxla med den senare 
importerade ostfriesiska rasen. Ännu på 1880-talet var ifråga-
varande boskap ej så sällsynt, och fortfarande kan man träffa 
på en och annan ko av di gamle svarte. 

Vidare fanns det ett slags kor med rödgul färg, vita eller 
övervägande vita huvuden och vit buksida. Det var di gamle 
jälmete. Hornen var böjda och framåtriktade. På 1880-talet var 
det mest backstugusittare och enstaka småbönder, som höll sig 
med kor av denna ras, ty den gick dåligt i handel, små och 
magra som djuren var. De mjölkade likväl förhållandevis bra, 
och det var fridsamma och snälla djur. Denna- typ har försvun-
nit helt och hållet.' 

Ett slags kor, som varit särskilt omtyckta, är di röe kuelte 
(de röda kulliga) eller rödkullorna, som de ock kallas. Ännu 
så sent som på 1930-talet fanns det en bonde i Larv, som höll 
sig med hel uppsättning av denna ras. För att hålla rasen ren, 
hade han egen tjur, ehuru småbonde. De rödkulliga korna är 
härdiga och förnöjsamma, de föder sig bra även på magra skogs-
beten och angrips mera sällan av den besvärliga röesjuken (röd-
sot), även summersjuken kallad. Mjölken är fet och välsmakande. 

- Såsom ett exempel på hur härdiga dessa äldre raser är, kan 
omtalas, att när mul- och klövsjukan gick 1926, stod nämnda 
djurbesättning i Larv emot, under det att granngårdarna måste 
slakta ned. Ändå. vidtog ägaren inga som helst försiktighetsåtgär-
der. Då flera bönder på senare tid börjat intressera sig för den 
rödkulliga rasen, är det möjligt, att den kommer att fortleva.2  

Den vanligast förekommande boskapen under 1880-talet, sär-
skilt på de större och medelstora bondgårdarna, var den röda 
eller mörkröda. Denna var större och kraftigare än övriga här 
nämnda raser och kallades även för di store röe.3  Vid denna tid 
började städernas slaktare mera allmänt besöka marknaderna för 
uppköp, och nu blev det dessa, som satte fart på affärerna. De 
intresserade sig först och främst för de stora och.  köttiga djuren. 

1  Tydligen den s.k. smålandsrasen, förr allmän men mot slutet före-
kommande endast i Småland, därav namnet. 

2  Denna ras var förr allmän i Västsverige. 
3  Tydligen den s.k. skånska rasen. 

6 
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På så sätt kom den stora röda rasen att undantränga äldre och 
mindre raser men undanträngdes i sin tur av den rödbrokiga. 

Som av det sagda framgår, var blandningen stor på den tid, 
som här avses. En enda ladugårdsbesättning kunde uppvisa ett 
flertal färger och varianter. Hur färger och teckningar växlade 
framgår bl.a. av djurens namn. Mycket vanliga konamn var: 
Broka, Spätta, Svarta, Rölla, Brunla, Brunetta, Jälma, Grilla, 
Stjärna, Stjärnros, Krona. Broka och Spätta var tvåfärgade, an-
tingen i rött och vitt eller svart och vitt. Rölla var röd, Brunla var 
brun eller rödbrun och Brunetta hade samma färg. Jälma hade 
ett övervägande vitfärgat huvud och Grilla ett tvåfärgat. Namnet 
syftar närmast på en oregelbunden färgteckning. Stjärna hade 
en vit fläck i pannan, så var även fallet med Stjärnros, och Krona 
hade en större vit fläck i pannan. Dessutom förekom en mång-
fald andra namn. Analogt härmed fick oxen och tjuren heta 
Broken, Spätten, Svarten, Röllen, Mimen, Grillen o.s.v. 

Den som hade den största gården och den största djurbesätt-
ningen, höll i regel tjur. Språngavgiften var 8 skilling på 1860-
talet, men den steg till 3 daler (50 öre) på 1880-talet. I och med 
att importerade avelstjurar kom i bruk, blev språngavgif ten 
naturligtvis en annan. 

Vad mjölkavkastningen beträffar, kunde den inte på långt 
när mäta sig med våra dagars. Man gjorde heller ingenting för 
att höja den, förrän mjölken blev en saluvara. En nyburen ko 
kunde i bästa fall mjölka 3 kannor per dag (c:a 8 liter), men då 
måste det vara en bra och välskött ko. Någon gång kunde man 
få höra talas om en ko, som mjölkade 4 kannor, men det var 
något enastående. (1880-talet, Larv.) 

På de större bondgårdarna, där man hade många kor, hade 
man mjölk i överflöd, särskilt sommartiden. Då levde man 
huvudsakligen av mjölk, bröd, ost och speke (spicke, torkat sovel). 
Mjölken utnyttjades till stor del på så sätt, att man tog vara på 
ostmassan i densamma, vilken kokades till brunost, sötost eller 
annan osträtt. Det var vad man kallade vitamatasugel. Vidare 
var det en självklar sak, att den som hade mjölk till övers, skulle 
dela med sig åt den, som ingen hade. Den tiden fanns det gott om 
folk, som sprang omkring med sina mjölkflaskor i gårdarna. 
Någon försäljning kom inte ifråga, bortsett från gårdarna i stä-
dernas omedelbara närhet. Enda möjligheten att omsätta mjöl- 
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ken i penningar var att kärna smör. Detta var dock ett drygt 
göra, och sedan återstod att göra en lång och tidsödande resa 
till någon stad för att sälja smöret. Var tillgången på denna vara 
då stor i staden, fick man kanske sälja för litet och inget. Då 
ställde det sig fördelaktigare att föda upp dragare och slaktdjur. 
Det var först i och med industriens genombrott och städernas 
tillväxt, som mjölken fick penningvärde i sig själv. Nu inrättades 
mejerier i varje samhälle av betydenhet, och efter detta blev 
mjölkförsäljningen lantbrukarens förnämsta inkomstkälla. Följ-
aktligen kom han att intressera sig för boskapen på ett helt annat 
sätt än tidigare. Nu fick andra husdjur maka åt sig till förmån 
för mjölkande kor, och nu var inte ställen och färgen på kon 
det viktigaste, när det blev fråga om inköp; huvudsaken var att 
hon mjölkade bra eller m.a.o. var högmjölkande. Och korna, som 
man förr knappast unnat en göping 1  mjöl, så långt året var, 
fick nu en betydande del av skörden i form av gröpe och annat 
kraftfoder. 

Under 1880- och 1890-talen övergick man allmänt till im-
porterade raser. Först och främst intresserade man sig för den 
svartbrokiga låglandsrasen, detta närmast av den orsaken att 
dessa kor mjölkade så oerhört mycket. Bönderna på slättbygden 
gick nu som alltid i täten, men när man försökte med samma 
djur i skogsbygden, misslyckades man grundligt, ty dessa djur 
kunde ej föda sig på samma beten som de gamla inhemska. Man 
fann även, att mjölken efter dessa kor ej kunde mäta sig med 
annan mjölk beträffande fetthalten. Och vad som var än värre: 
korna fick tuberkulos, och mjölken från mejerierna blev hälso-
vådlig. Hela djurbesättningar måste slaktas ned. Numera finns 
emellertid en acklimatiserad och förbättrad låglandsras, vilken 
är rätt allmän på slättbygdens större gårdar. För övrigt torde 
man vara rätt ense om, att svensk rödbrokig boskap är den bästa. 
Den håller sig frisk och sund, mjölkar bra och kan tillgodogöra 
sig utebetet. Det är alltså den ras, som lämpar sig bäst för mindre 
gårdar, särskilt i skogsbygden. Sedan mjölkens fetthalt blev av-
görande för dess pris, har man börjat intressera sig för en del 
äldre raser i syfte att förädla dessa. 

1  Så mycket man kunde hämta upp med båda händerna kupade mot 
varandra. 
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Hästarna. 

Även hästarna var betydligt mindre förr, och också beträf-
fande dem växlade form och färg rätt avsevärt, i all synnerhet 
färgen. Det fanns svarta, bruna, gula och vita hästar. Vidare 
fanns det blackar, skäckar, fuxar och skimlar. Numera domi-
nerar som bekant den bruna färgen. Av övriga färger har en del 
så gott som helt och hållet försvunnit, andra förekommer mera 
sparsamt. 

Det var även rätt vanligt att hästen bar ett namn, som 
erinrade om färg eller färgteckning, såsom Svarten, Brunte, Gulle, 
Grålle, Bläsen. Ett sto med motsvarande färg eller teckning hette 
Svarta, Brunta, Gulla, Grålla, Bläsa, Stjärna. Av andra allmänt 
förekommande namn kan nämnas Frej, Fre ja, Frigg, Frigga, Tor, 
Balder, Mas, Munter, Kasper m.fl. 

Vidare använde man en del olika smeknamn och lockrop, 
såsom Pållen, Horsen, Pojken, Gossen, om det var en häst, och 
Horsa, Docka, Tösa (Tösen), om det var ett sto. Av dessa namn 
är ju »hors» ett mycket gammalt namn på häst och återfinnes i 
en del ortsnamn, såsom Horsby, Horshagen, Horsholmen m.fl. 

Stoet kallades marr (märr). Ett andra års föl kallades följa. 
En ofullständigt kastrerad hingst kallades klaperhingst. Den 
kunde användas som dragare men hade ej samma värde som 
en verklig häst. Den var orolig och nyckfull. 

I skogsbygden tycks den lilla svarta eller svartbruna hästen 
ha varit den vanligaste. Den härstammade antagligen från Norge. 
I varje fall inköptes årligen ett stort antal därifrån. En annan 
typiskt norsk häst, ehuru ej lika allmän som den svartbruna, var 
gudbrandsdalern. Den kände man lätt igen på hans vackra gula 
färg och den svarta randen längs ryggen. De norska hästarna 
var särskilt omtyckta, ty de var härdiga, lätta och kvicka. Dess-
utom köpte man dessa hästar väl så billigt som de svenska. Den 
tiden gjorde utbönderna ofta resor till Norge, dels reste de i egna 
ärenden, dels forade de för de många förläggarna i Borås. Det 
var under dessa resor man passade på och köpte hästar. 

Vad hästarnas rykt och ans beträffar var det nog si och så. 
När våren kom, kunde de vara ganska toviga. De rättade emel-
lertid till sig under sommaren, då de fick gå ute på bete flera 
månader i sträck, men de hade ingen gång samma korta och 
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glänsande hårfäll som nutidens. Delvis var den långa hårbekläd-
naden medfödd, delvis berodde den väl därpå, att hästarna fick 
stå i dragiga och kalla stallar. Utan en ordentlig fäll skulle de 
inte stått gott. 

På slättbygden ivrade bönderna redan tidigt för bättre häs-
tar, men det var herremännen, som gick i täten. De hade för-
bindelser med andra länder, först och främst England och Tysk-
land, och kunde tillgodogöra sig rön och erfarenheter därifrån. 
Under 1870- och 1880-talen var den s.k. levenehästen särskilt i 
ropet. Den lär ha varit en korsning mellan skotsk och nord-
svensk häst och hade sitt namn efter gården Levene, belägen en 
mil norr om Vara. Om denna häst berättas, att den var snabb 
och ivrig, eller, som man också uttrycker det, den var skarp. 
Och det var just sådana hästar, som man under denna tid satte 
värde på. Levenehästen lämpade sig alltså bra som vagnshäst, 
men i jordbruket var den väl het. 

Vid denna tid kom även den från Skottland importerade 
clydesdalern i bruk på slättbygden. De stora och kraftiga hästarna 
med de långa vita hovskäggen väckte allmän uppmärksamhet, 
när de kom ut på vägarna, på marknaderna eller till torget i 
staden. Så stora och granna hästar hade flertalet bönder aldrig 
sett förr. Här kunde de även få se, hur en väl ryktad häst skulle 
se ut. De män, som gick i täten för bättre hästraser, lade sig 
också vinn om att vårda sina hästar, så att de hade verklig heder 
av dem, när de kom ut bland folk. 

Så kom den belgiska hästen i ropet, ardennern, och nu hade 
man snart glömt alla andra hästraser för den stora granna 
ardennerhästen. Den var inte bara stor och grann utan därtill 
lugn och from. Det var just den typ, som lämpade sig för slätt-
bygdens jordbruk. 

En man, som särskilt intresserat sig för och med verklig 
framgång främjat ardenneraveln, är godsägare Carl Andersson i 
Faleberg, Larvs socken. Från hans stuteri har västgötarna fått 
en stor del av sina bästa ardennerhästar. Avelsdjur har även 
sålts till vitt skilda bygder. 

De tider, jag här ovan angivit, är endast ungefärliga, och 
mina uppgifter får ej betraktas som auktoritativa. Jag har endast 
återgivit allmogens egna minnen och intryck. 

Ingenting är fullkomligt i denna värld. Tiderna förändras 
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och vi med dem. Olika synpunkter gör sig tid efter annan gäl-
lande, detta ej minst beträffande tamdjuren. Före järnvägarnas 
tillkomst var man uteslutande beroende av hästarna för sina resor, 
i all synnerhet de längre. Jordbruket däremot sköttes med oxar. 
De var tröga och sävliga, men man hade gott om tid, gott om 
folk och oxar i mängd. Här var det ingen brådska. Men på 
vägarna ville man fram. Den tiden kunde man inte nog värdera 
en stark och snabbsprungen häst. Stundom kunde till och med 
ens liv och egendom bero på hästen, såsom under de många 
forornas tid då försåtliga överfall ofta förekom. 

Annorlunda blev det mot sekelskiftet. Då övergick man till 
hästar som dragare även i jordbruket. I ardennerhästen fick man, 
som sagt, den typ, som passade bäst för slättbygdens styva lerjord. 
Han var stark, lugn och uthållig, som en levande traktor. I skogs-
bygden åter, där man hade lättare jord och små åkertegar, redde 
man sig bra med sina gamla svenska hästar. De var lättare att 
vinterföda, och sommartiden kunde man släppa dem på bete. 
Detta hindrar emellertid inte, att småbönder med endast omkring 
20 tunnland öppen jord numera håller sig med ett par granna 
ardennerhästar. Ty hästen har alltid varit och är fortfarande den 
svenske bondens stolthet. 

I vår ed har man åter börjat intressera sig för äldre häst-
raser, och genom korsning har man sökt få fram de bästa egen-
skaperna hos såväl dessa som den importerade ardennern m.fl. 

Fåren. 

På den tiden bönderna mera allmänt ägnade sig åt fårsköt-
sel, alltså före 1890, talade man om di gamle svenske, di spanske 
och di svarte fåra. 

De svenska fåren var ursprungligen rätt små till växten. De 
hade vita huvuden och korta näsor. Ullen var kort och sträv, 
särskilt vinterullen. Genom uppblandning med får av bättre raser, 
framför allt med de av Jonas Alströmer i början av 1720-talet 
införda merinofåren, undergick den svenska fårstammen en avse-
värd förbättring, så att den med tiden gott kunde mäta sig med 
de spanska fåren, d.v.s. de importerade. En del höll dem till och 
med för bättre. De var härdiga och förnöjsamma och lättare att 
vinterföda. 
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Visserligen var ullen en faktor av stor vikt, dock ej den 
enda. Köttet var en annan. Det fanns väl inte ett enda bonde-
hushåll, som icke slaktade ett flertal får, när hösten kom. Och 
hur beroende var man inte av fårtalgen, innan fotogenlamporna 
kom i bruk. Bortsett från spisbrasan och lysestickorna var de 
hemmastöpta talgljusen allt man hade att tillgå i belysningsväg. 
Ju fetare fåren var, när slakttiden kom, desto bättre var det. 
Även fårskinnen representerade ett visst värde, ty tack vare dem 
fick man varma och hållbara vinterplagg. 

De spanska fåren var större. För övrigt kände man lätt igen 
dem på deras stora svartmuskiga näsor. De hade lång, mjuk 
och finkrusig ull. Det var inte tu tal om annat, än att dessa får 
var för mer som ullfår. Men de hade inte samma födgeni som 
de svenska och lämpade sig inte för skogsbygdens magra beten. 
Bönderna brukade säga, att de var lata. Släppte man t.ex. sam-
man båda slagen, gick de gamla svenska alltid främst i flocken 
och plockade i sig det bästa. Inte heller nöjde sig de spanska 
fåren med att under vintern endast stå och knapra på lövkärv, 
utan de krävde även annat foder, och det dugde inte med vad 
som helst — helst skulle de ha klöver eller bredbladigt hö. De 
var även ömtåliga för regn. Inträffade en regnig och kall som-
mar, fick de maskar i levern, igler (igelsjuka), en sjukdom som 
förr eller senare tog död på dem, om man inte slaktade dem i tid. 

På orter, där man hade förutsättning för de spanska fårens 
rätta vård och skötsel, avkastade de vida mera än de gamla 
svenska. På slättbygden var det en del bönder, som endast höll 
sig med några få får, vilka de särskilt pursla för (vårdade sig 
om). Det visade sig då, att dessa får kunde bli oerhört stora och 
feta. Man kunde få lika mycket ull efter ett enda får av detta 
slag som två—tre andra. Och vid slakten var det fall (slaktad 
djurkropp), som förslog. Då fick man både kött och talg. 

Om ortens äldre fårskötsel berättas, att de hade massor av 
får på Ällestad under Jonas Alströmers tid och att det var skotska 
herdar, som vaktade dem. Ällestad är en av gäsenebygdens större 
gårdar och belägen i Hovs socken. Att ortens första schäferi för-
lades just till denna gård sammanhänger med följande: 

Någon gång i början av 1740-talet kom en skotte vid namn 
Blackwell över till Sverige. Han sade sig vara agronom och ville 
medverka till det svenska jordbrukets förbättring. På så sätt lyc- 
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kades han vinna Jonas Alströmers bevågenhet. Denne rekom-
menderade honom i sin tur hos de ledande inom hattpartiet, det 
parti som då satt vid styret. Besjälad av ett uppriktigt intresse 
för de svenska näringarnas höjande, ställde man Ållestad, såsom 
varande sätesgård, till Blackwells förfogande. Och nu skulle han 
här omsätta sina kunskaper och rön i praktiken, Kungl. maj:t 
och kronan till fromma och de svenska bönderna till berömligt 
föredöme. Ständerna lämnade därjämte betydande anslag i reda 
pengar. Det var väl närmast dessa, som Blackwell eftersträvade. 

Det visade sig emellertid snart, att den talföre skotten inte 
var den, han gav sig ut för. Linné, som under sin västgötaresa 
1746 gjorde ett besök på Ållestad, tvekade ej att beteckna Black-
wells reformer beträffande jordbruket som rena humbugen. 

Däremot har det nämnda schäferiet betytt åtskilligt för 
ortens näringsliv. Antagligen tillkom detta i samråd med Jonas 
Alströmer. Han såg till, att man fick får av lämplig ras m.m. 
Blackwells namn har gemene man glömt, men Alströmers är desto 
bättre känt, och det med rätta, ty helt visst var han den dri-
vande kraften. 

Blackwell blev emellertid inte gammal på Ållestad. Redan 
året efter Linnés besök, 1747 alltså, blev han under ett besök i 
Stockholm gripen och såsom konspiratör dömd till döden och 
avrättad. Gården överlämnades därefter till överjägmästaren 
Anders Johan Gyllensvärd. Och därmed upphörde antagligen 
schäferiet på Ållestad. Det tycks dock, som om ortens bönder 
skulle ha tagit hand om Ållestads-fåren eller åtminstone skaffat 
sig avelsdjur därifrån. De har även förstått att hålla fåren ras-
rena, ty det meddelas, att de nere i Ljung och trakten därom-
kring hade ett slags får, som de kallade merinofår. De var större 
än de vanliga fåren, de hade kort hår i pannan och lång, grann 
ull, mjuk som silke, så att det var en lust att se den. Baggarna 
hade väldiga horn, som gick i spiral. Folk, som inte sett sådana 
baggar förr, rent av förgruvade sig. De, som ville skaffa sig goda 
ullfår, brukade köpa sådana från gårdarna i Ljung. 

Ett år på 1880-talet sålde en bonde i Ljung får för över 
300 riksdaler, och det var mycket pengar på den tiden, då ett 
vanligt får kostade 6 eller 7, högst 8 riksdaler. Men bonden sålde 
livdjur och kunde betinga sig förhållandevis bra betalt. En del 
kallade dessa får för ljung fdr, eftersom de kom från Ljung och 
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gårdarna där omkring, säger sagesmannen. Andra kallade dem 
för spanska får. Eljest var ju merinofår det rätta namnet. Det 
var samma slags får, fast de gick under olika namn. (Hudene.) 

Så långt berättaren. Att Ljung blev centrum för fåraveln i 
stället för Ällestad sammanhänger med det förhållandet, att man 
hade stora hedar i närheten av Ljung, och dessa lämpade sig 
ypperligt till fårbeten. Men i och med att dessa planterades med 
skog, måste bönderna inskränka på fårskötseln. Den bibehöll sig 
dock 1800-talet ut. Ännu på 1890-talet kunde man köpa goda 
ullfår från Ljung i Gäsene. 

Vad slutligen , de svarta .fåren beträffar, torde även dessa 
vara importerade från första början. Dessa får höll man uteslu-
tande för ullens skull, men man hade sällan mer än ett par—tre 
stycken. Sedan blandade man samman svart och vit ull till söa-
grått, en allmänt omtyckt färg, ty den var äkta. Söagrått vadmal 
t.ex. stod sig i alla väder. Bönder, som saknade svarta får, bru-
kade byta till sig svart ull hos någon som hade. Vanligtvis gav 
man då något mer än samma vikt i utbyte, ty den svarta ullen 
var värdefullare. 

Får och nötkreatur vallades för det mesta skilda åt, ty fåren 
har sin natur för sig. De är rädda för buskar och snår, och det 
fuktmättade gräs, som växer i skogig terräng och som nötkrea-
turen med välbehag sveper i sig, har fåren ingen smak för. De 
föredrar hedens och kalmarkernas svagväxande beten, som är 
goda och närande ehuru svåråtkomliga för den större boskapen. 
Under bylivets dagar brukade bönderna anställa en gemensam 
vallare för fåren. 

Bönderna i Härene by hade en särskild söavallgosse. Han 
vallade fåren i Nära hage. När han kom hem till byn med sina 
får fram mot kvällen,-ropade han: 

— Skela, skela, skela! 1  (Skilj er åt!) 
Då delade sig fårskocken i mindre flockar, som sprang var 

och en till sitt. 
Den, som vallade fåren, hade alltid en lur att tuta i. Det var 

för att han skulle kunna hålla vargen på avstånd. 
När bönderna efter byarnas upplösning och utflyttning måste 

ta hand var och en om sin boskap, var det just fåren som be-
redde dem den största svårigheten. En möjlighet var att lämna 

1  Med oförmjukat sk-. 
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bort dem till någon gubbe, som hade sin stuga på eller invid en 
allmänning, som var lämplig till fårbete. Här fördes fåren sam-
man i stora fdravallgånga, som kunde omfatta ett par hundra 
får och t.o.m. däröver. Nätterna tillbringade fåren i en inhägnad 
med tak, en s.k. söa- eller fdrahötta. 

Särskilt i socknarna på gränsen mellan skogs- och slättbyg-
den ägnade sig många fattiga åt dylik vallgång. Den lönade sig 
vida bättre än annan vallgång, just därför att vallaren kunde ta 
hand om ett så pass stort antal djur. Slättbönderna till exempel 
såg inte så noga på några kronor för att bli av med fåren under 
sommaren. Men även i skogsbygden lejde bönderna rätt allmänt 
för sina får, ty de hoppade ju så besatt och var nästan omöjliga 
att gärdsla inne. Visserligen kunde man hälla dem och gjorde 
så ock. Det tillgick så, att man häktade samman ett bak- och ett 
framben, eller också häktade man samman ett bakben med en 
rem omkring halsen. Detta kallades för nickhällning och var den 
mest effektiva metoden. Men hällorna skavde hål på benen och 
orsakade djuren svåra lidanden. Ett annat sätt var att tjudra 
dem. Då kopplades de samman två och två i varje tjuder. Det 
var mest slätt- och falbönder, som använde den metoden för att 
utnyttja sina träden som fårbeten. Det var ett ständigt pass med 
att flötta fåra, och hur man flyttade, stod de ändå där och bräkte 
och vantrivdes. De sprang runt, slet och ryckte i tjuderlinan. Om 
tjuderpålen gav efter, kunde de åstadkomma stor skada på den 
växande säden och planteringar. Inga husdjur beredde bonden 
så många besvär och så mycken förargelse som fåren. Fast det 
förstår sig: när hösten kom, var de goda att ha. Då fick man 
både mat och kläder tack vare dem. Bästa lösningen var att leja 
bort dem under sommaren. 

Innan fåren släpptes ut på sommarbete, märktes de med 
hack i öronen — försåvitt detta ej skett redan ett föregående år. 
Varje bonde hade sitt marke (märke) bestående av ett eller flera 
hack, vanligtvis i djurets högra öra, stundom båda två. Det före-
kom även, att man märkte fåren med tjära i pannan. 

Gubben Jonsson hade en vit sö (tacka), som kommit bort 
under betesgången. Så gav han sig ut för att speja efter den. 

— Va hade du för marke på sön? frågade en bonde i byn. 
-- Han (sön) va tjärater i panna å hade en kladd i peruken, 

blev svaret. 
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»Knäppehanka.» Genom att förena flera hankar med varandra kunde dessa 
användas till bindsten, tjuder m.m. Även fdrens hällor bestod för det mesta 
av en på detta sätt sammanvriden björkvidja, vilken- fästes vid fårens fram-
och bakben medelst läderbitar för undvikande av skavsår. Foto A. Winbo 1947. 

Gubben hade alltså märkt sin tacka med tjära, men därvid 
hade han råkat kladda till ullen på nacken. 

Hacken ansågs emellertid tillförlitligast. Med ledning av dessa 
kunde man skela, d.v.s. skilja fåren åt, så att var och en fick 
sina, när betesgången upphörde. 

Lönen för fåravallgång av detta slag tycks på 1870-talet ha 
utgått med 8, högst 16 skilling per djur och sommar, vartill kom 
en topp ull, sedan ägaren klippt sina får. Mer eller mindre, det 
berodde på givarens hjärtelag. Tilldelningen benämndes klöppe-
topp. Vallaren brukade även få en smakebete, när man verkställt 
höstslakten. Smakbiten bestod av ett par korvar och en köttbit. 
Den tiden läste folk sin bibel och visste, att man inte skall binda 
mulen på den oxe, som tröskar. På så sätt fick fattigt folk hjälp 
med både mat och kläder. Med tiden steg den kontanta ersätt-
ningen. På 1890-talet utgick den med en krona per djur och som-
mar, men då kom ingen naturaersättning ifråga. (Larv, Hudene.) 
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På de stora och kala allmänningarna på gränsen mellan 
Herrljunga, Hudene och Bittema socknar ägnade sig flera äldre 
personer åt fårvallgång. En av dessa gick under namnet Vinga-
Petter och var hemmahörig i Bitterna. Om honom berättas, att 
han hade ett bockhorn och blåste i. När fåren skulle ut på mor-
gonen, blåste han denna signal: 

Samlons kring mej, samlons kring mej. 
Då flockade fåren sig omkring Petter och följde honom dit 

han ville ha dem. När vallningen var slut för dagen, lät signa-
len så här: 

Har du kokat, mor? Har du kokat, mor? 
Då följde fåren honom lika snällt tillbaka till hyttan. 
Märkte Petter, att vargen var i närvåna (närheten), tog han 

till näverluren. Den hade djupare och starkare ljud än det lilla 
bockhornet. Och se luren, den var vargen rädd för. (Larv.) 

Även kvinnor ägnade sig en och annan gång åt fåravallgång. 
Ralla-Tesa till exempel tog emot får, som hon vallade med bar-
nens hjälp. Hon hade tre barn, oäkta alla tre, men gitte inte lita 
vare sig kommunen eller någon annan till. Men så en sommar 
kom det bort får för henne, ett då och ett då. Hon anade, att 
det var någon, som stal dem, och så lade hon sig på vakt i fåra-
hätta. En natt kom någon och tog loss en sten under syllen, och 
en gubbe stack in huvudet. Ralla-Tesa slog till. 

Jäkla bagge te å buffas! sade gubben då. Och så stack 
han in huvudet en gång till. 

Men då slog käringen till med besked, ty då visste hon, vem 
tjuven var. Nu drämde hon till med en yxhammare. Gubben 
lommade hem med blodigt huvud, och så vart det allmänt bekant, 
att fårtjuven inte var någon annan än den illa kände Hatte-Lars. 
(Larv.) 

Det var en bonde i L., som miste sin bagge under sommar-
betet. Han anade, att det var någon, som stulit den, och av viss 
orsak misstänkte han en familj i grannsocknen. Han tog därför 
en man med sig och gick dit, men där visste man ingenting. Ja, 
då var det inget annat att göra än att gå vidare. Men just som 
mannen sagt adjö, kom ett bräkande från framkammaren. Det 
var baggen, som känt igen sin husbondes röst. 

Jaså, du håller till där inne, min lille vän, sade mannen 
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då. Det var bra att du sa' ifrån, för nu slipper du att dö denne 
gången. 

Därmed tog mannen sin bagge och gick. Sin äganderätt 
kunde han styrka i vittnes närvaro, tack vare märket i bag-
gens öra. 

Som redan antytts, bestod fårens vinterfoder huvudsakligen 
av löv, och denna skörd fick på inga villkor försummas. Bönder, 
som saknade lövhugge (lövtäckt), reste långa vägar för att hugga 
löv. Då kunde de ligga borta i flera dagar, kanske veckan över, 
medan detta arbete pågick. 

Beträffande de olika lövsorternas näringsvärde finns en gam-
mal ramsa, vilken man lagt i fårets mun. Den lyder så här: 

— Sardelöv (sälg-) göder mig, aspelöv föder mig men arde-
löv (al-) svälter mig. 

Sälglöv var alltså bäst, därnäst kom aspens, men även ask-
och rönnlöv var gott och närande foder. Bästa tillgången hade 
man emellertid på björklöv, och det fick duga det också. 

Fåren klipptes två gånger på året, nämligen höst och vår. 
Höstullen var bäst, den var mjuk och lättarbetad; mjuk och fin-
krusig ull benämndes tuskull (tyskull). Vinterullen däremot var, 
särskilt vad svenskfåren beträffar, kort och sträv och benämndes 
vinterlå. Vårklippningen fick dock ej verkställas, förrän det blev 
milt och gott väder, ty eljest.  kunde fåren lätt ådraga sig sjuk-
domar. Vid klippningen skulle man alltid lämna en ulltott kvar 
på fåret, detta enligt fårets egen önskan: 

Klipp mig höst och klipp mig vår, 
men lämna mina bringehår. 

Svinen. 

Bästa tiden för att lägga på kalv och gris framgår av föl-
jande bonderim: 

Julakalv och påskagris 
länder bonden till stort pris. 

Såsom variant till den andra raden förekommer även: 

det är just på käravis (karlavis). 
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Grisar under tre månader räknades som spä greser. Man 
skilde dock på galt- och sogreser. De förra måste jällas (kastre-
ras) för att bli matnyttiga. Ville man använda ett finare ord, 
sade man skåra. Denna operation utförde bönderna själva. Det 
var varken synd eller skam att gälla grisar, men all annan kastre-
ring undvek man sorgfälligt. 

När grisen blev tre månader, kallades den hussing; det var 
lika, vare sig det var galt- eller sogrisar. En gris, som utfodrades 
för slakt, benämndes jögalt eller jöso. En sugga, som fått sin 
första kull, benämndes jölta, sedan so eller sugga. Numera torde 
modersugga vara det gängse namnet. 

Fargalten kallades orne eller onne. Vanligtvis var det någon 
mjölnare eller bonde i byn, som höll sådan. Var suggan bråssen, 
tog bonden en kappe' havre i en säck på axeln och ledde åstad. 
Son släpptes in till ornen i hans stia, och där fick hon vara till 
nästa dag. Havraslatten ansågs motsvara ett dygns föda för såväl 
so som orne. Någon annan ersättning kom inte ifråga. (Hudene.) 

Det var dock ej alltid man gjorde sig besvär med att leda 
åstad med bråssen sugga, ty fick man en kull grisar mitt i smäll-
kalla vintern, var den så gott som värdelös. Det fanns ingen som 
ville köpa spädgrisar, så länge kölden höll i sig. Man hade inte 
tillräckligt varma hus att förvara dem i, för så vitt man inte ville 
ta in dem i stugan, som nog förekom en och annan gång. Nej, 
rätta tiden för pålägge var, som sagt, våren. 

Nu för tiden kan man föda upp en bra skålling på sex till 
sju månader. På 1860-talet slaktade man sällan en gris förrän 
den var två till tre år, kanske fyra. Den tidens svin påminde 
mera om de vilda än våra dagars tamsvin; det var en helt annan 
ras. De hade höga ben, spetsigt huvud, bågformigt uppstående 
rygg, alldeles som en abborre, och kvarterslånga borst över man-
ken och korsryggen, rätt ofta svarta eller svartfläckiga. Springa 
kunde de som hjortar. De hade ett gott kött, och fläsket var 
naturligtvis också gott, men det var tunt, jämfört med det vi är 
vana vid. (Källunga.) 

På våren släppte man i vall inte bara får och fä utan även 
svinen. Sedan fick dessa hålla sig ute i hagarna sommaren över. 
Men dessförinnan måste de ringas. Härom berättas: 

1  Ett mätt om drygt 5 liter. 



Svinok från Timmele socken. Genom att sätta ett dylikt ok omkring halsen på 
svinen hindrade man dessa från att tränga sig igenom hag och andra häg-

nader. Foto Bords museum. 

Första maj på morgonen var det ett illfänande och liv i den 
gamla Huda-byn, att det kan ingen göra sig en föreställning om, 
som inte varit med. Se, då skulle svinen ringas. Det var, för att 
de inte skulle kunna rota sönder gräsvallarna. Svinen har ju 
den naturen, att de vill böka och rota, men fick de en eller ett 
par ringar i trynet, lät de bli. Då fick de nöja sig med vad som 
växte ovan jord, de som fänaden. Och den tiden fanns det svin 
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i byn, ty det var många mjölnare, och dessa lade alltid an. på 
uppfödning av svin. (Hudene.) 

Vidare skulle svinen märkas, innan de släpptes ut, ty eljest 
visste ingen, vems de var, när hösten kom. Hade A. t.ex. ett hack 
i högra örat på sin gris, hade B. två o.s.v., såsom det redan är 
berättat om fåren. Dessutom satte man ett ok av fyra slåar 
omkring halsen på svinen, så att de inte skulle kunna bryta sig 
igenom enehagen. Under vintern utfodrades svinen i nätta laget, 
de fick så pass att de livnärde sig nätt och jämnt. När våren kom, 
var de ytterligt magra och kraftlösa. Det var knappt, att de 
orkade stå på sina ben, när de skulle ut. Ja, det var ett djur-
plågeri utan all like, men det var det ingen, som tänkte på eller 
talade om. 

Till en början höll sig svinen, där de hade det bästa och 
fetaste gräsbetet. Men i juli sökte de sig längre bort i markerna, 
där det växte bär, såsom kråkbär (Empetrum nigrum) och blå-
baka (Vaccinium uliginosum). De repade av kvistarna så väl, att 
ingen människa skulle kunnat göra det bättre. 

På hösten, när säden var inbärgad, släpptes svinen in i in-
ägorna. Då för tiden (1860-talet) fanns det fortfarande gott om 
stora ekar där. De stod utmed stenmurar och rör och runt var-
enda åker. När hösten kom, fanns det ollon i mängd. Det var ett 
foder, som hette duga, det. Och tack vare ollonen tog svinen 
sig och fick ett ganska gott hull. (Källunga.) 

Bönderna i Stenunga by hade en gemensam beteshage för 
svinen, som de kallade Allmingen (Allmänningen). Man släppte 
ut svinen i maj, och sedan fick de reda sig själva till långt fram 
på hösten. Det hände till och med att suggorna låg och grisade i 
hagen, och efter några veckor sprang de omkring med stora kul-
lar. I Almingsbackarna fanns gott om ekar och hasselbuskar, så 
att svinen hade det gott här, när hösten kom. (Hudene.) 

Förut är berättat, hurusom fåren ofta försvann, under det 
de gick ute på bete. Enahanda var fallet med svinen. 

Det var en fattig gubbe, som de kallade Brukel. Han bodde 
på ett litet ställe uppe i skogen. En jul bjöd han till sig några 
av sina vänner och närmaste grannar, ty han ville inte vara sämre, 
han, än andra. Som en av gubbarna kom fram till bordet för att 
ta för sig, kom han att ge akt på svinahösen (svinhuvudet). 

— Här känner ja bestämt igen mett marke, sade han. 
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När Brukel hörde, att det var fråga om marke, d.v.s. hacken 
i grisörat, fattade han sig fort och sade: 

— Va säjer du? Sulle hösen inte vara skållater så den 
duger, eller va ä dä för fel? 

Så tog han kniven och skar av snippen med märket och stop-
pade det i munnen. Därmed var beviset undanröjt, innan någon 
mer fick se det. 

Det kunde även vara andra orsaker till försvinnandet. 
En bonde i Larv lät gräva en rävgrop på utmarken och gill-

rade den. Så en dag släppte han ut sina grisar, fyra stora och 
granna grisar. Men vad hände inte? Jo, de knallade sig ut i ut-
marken och blev borta. Och bonden kunde inte begripa, vart 
grisarna tagit vägen. Men så sade en av drängarna: 

— De kan väl aldrig ha gått så långt, att de döttat (fallit) 
ner i ravagropa. 

Nu gick man åstad och såg efter. Ja, då låg de där alla fyra, 
döda förstås. 

Bonden hade gillrat gropen med en anka, och det var den 
grisarna fått syn på. 

När det var slut på födan ute, böstade man ur några travar 
havre till mjöl, så att man fick lite att röra i skulorna (köksav-
fallet). Och fram i november var svinen slaktfärdiga, om de hade 
åldern inne. 

Hade man en gris för avsalu, var det att slakta den och 
torgföra fläsket i Borås, den enda ort som kunde komma ifråga 
för dylika affärer. (Källunga.) 

Bönderna i Härene by födde i regel upp så många grisar, 
att de kunde sälja åtminstone en skålling var om inte två, när 
hösten kom. Alla slaktade på en och samma dag. Påföljande dag 
slog gubbarna följe och körde till Borås. Alingsås låg ju betyd-
ligt närmre, men man fick bättre betalt för fläsket i Borås, alltså 
körde man dit. Ett par mil längre väg fäste man sig inte så myc-
ket vid, om man kunde förtjäna några daler på den färden. Detta 
var på 1850-talet. (Södra Härene.) 

För övrigt förekom ingen handel med fläsk före 1860 med 
undantag av den handel som ägde rum man och man emellan, 
men denna var av underordnad betydelse. 

Med städernas snabba tillväxt under 1800-talets senare del 
och de många nya samhällenas uppkomst, förslog det inte med 
7 



98 

de varor, som bönderna själva torgförde Nu tog slaktare och 
uppköpare vid, och i fortsättningen blev det först och främst 
dessa, som kom att förse städer och andra samhällen med kött 
och fläsk m.m. i den vägen. Härom berättar Johan Mood: 

När jag tjänte på Trässberg, som ligger en mil söder om Lid-
köping — jag tror det var 1864 — kom en uppköpare från Molla-
ryd och ville köpa svin. Ja, han kom allt fler gånger. De kallade 
honom för Svin-August. På slättbygden fanns det gott om svin, 
så här kunde han köpa i hundratal och gjorde så ock. Men märk 
väl, han köpte inte en gris under sex månader, ty han drev dem 
landsvägen till Borås, och var grisarna yngre, orkade de inte gå 
den långa vägen. Helst borde de vara årsgamla. Inte heller fick 
det vara några feta svin, som skulle tåla den strapatsen. Från 
TrAssberg till Borås är väl omkring åtta mil, så det frestade nog 
på. Men man hade ett annat slags svin den tiden. Det var samma 
slags svin på slättbygden som i skogsbygden: köttiga, långhåriga 
och senvuxna. De blev ingen gång så feta som nutidens. 

Drivningen tillgick sålunda: En man gick före och ledde 
eller lockade ett par grisar med sig den första halvmilen. Sedan 
gick det utan svårighet att få hela skocken med sig vart som 
helst. Det var bara att gå före och visa vägen. 

Försäljningen i Borås skedde på det s.k. Svinatorjet. Här 
kunde de, som så önskade, köpa sig en gris för att själva verk-
ställa slakten. På så sätt fick man förutom fläsk en myckenhet 
god slaktmat, såsom palt, korv, syltade grisfötter m.m. 

Med järnvägarnas tillkomst upphörde snart dessa uppköp på 
bygden, ty nu tog stationernas handlare vid. Så gott som varenda 
speceri- och diversehandlare var tillika uppköpare av smör, ägg 
och fläsk, d.v.s. slaktade svin, skdllingar, vilka varor vidare-
befordrades till städernas handlare. Ville bonden hellre sälja svi-
nen levande, gick det också för sig. Särskilda uppköpare etable-
rade sig på stationerna eller mötte upp vissa dagar. Det var alltså 
ingen svårighet att bli av med svinen, antingen man ville sälja 
efter levande eller slaktad vikt. Efter detta blev det en helt 
annan rusch på marknaderna beträffande spädgrisar. På varje 
marknad infann sig en del uppköpare, och som regel var det 
dessa, som avgjorde dagens priser. 

Under 1870- och 1880-talen övergick man rätt allmänt till 
bättre svinraser. Det skedde i samband med den ökade sädes- 
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odlingen. De större gårdarna inköpte avelsdjur från England, och 
på så sätt fick även småbönderna bättre svin. I stället för att 
leda suggan till orne i närmaste by, föste man in henne i en bur 
och körde åstad till herrgården, där man hade den stora impor-
terade fargalten. Det var värt en resa bara för att få se ett sådant 
djur. På så sätt uppstod en förbättrad blandras. Men företag-
samma lantbrukare importerade även modersuggor, och med 
tiden kunde bönderna få köpa avelsdjur från dessa gårdar. De 
engelska namnen var dock för konstiga för att bli allmänna. I 
stället talade bönderna om korthuvade och långhuvade svin, eller 
också hade man något annat kännemärke på den mer eller mindre 
uppblandade ras, man föredrog. 

JORDBRUKET. 

Äldre jordbruksredskap. Vårbruket. 

Det äldre jordbruket sköttes huvudsakligen med hacka och 
spade, krok och träharv. I norra Gäsene kom plogen i allmänt 
bruk först i samband med nyodlingarna på 1870-talet. 

Kroken (årdret) är ett mycket gammalt redskap. Inget annat 
redskap har haft en så mångsidig användning som detta. Man 
höst-la åkrarna med krok och man vårbröt med krok. Med krok 
myllade man ned såväl åkerns gödning som utsädet. Om åkern 
var aldrig så stenig, kom man intill med detta redskap. Bönderna 
i skogsbygden fortsatte att bruka sin jord med krok långt efter 
det bönderna på slättbygden övergått till plog och harvar med 
tinnar av järn. 

Den gamla hemmagjorda kroken bestod av en vid roten 
krokvuxen björk av lämplig storlek. Viktigast av allt var, att 
man fick ett kroksbug, som var dugligt. Om själva stammen inte 
var rak nog eller tillräckligt lång som drasteick (dragstock) be-
tydde mindre. Då skäftade man samman buget med en annan 
stam. Det gängse namnet på dragstocken var drått. I bugets nedre 
del satt visen, som utgjorde stöd och fäste för billen. Denna fast-
gjordes vid visen medelst en järnring, billringen, och en kraftig 
spik, billspiken. Visen bestod av eke eller annat hårt träslag. Den 
undre sidan, som låg an mot fårans botten och var utsatt för 
ständig nötning, kallades sula. På ömse sidor om visen och bugets 
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rotända satt ett par utåtvikta brädliknande skivor, kroksöra, 
vilkas uppgift var att maka jorden åt sidan. Önskade man större 
och bredare fåror, såsom t.ex. då man kupade potatisen, virade 
man flätor av halm omkring kroksbuget och öronen. Styret be-
nämndes stötta och hade upptill ett fäste för handen, hånntag 
eller hånnvetta. 

Till dragstocken hörde en järnring med krok, okaringen. Det 
var med den som dråtta hakades fast vid oxarnas ok. Okringen 
var flyttbar och hölls på sin bestämda plats medelst en sprint i 
hålet närmast framom densamma, oksprinten. 

I äldre tid bestod okringen av sammanvridna vidjor och 
måste följaktligen allt emellanåt bytas ut mot en ny. 

— Spring å skar mäk ena vejja, pajk! hette det då, oka-
ringen jeck sönner. 

I och med att man började använda hästar i jordbruket, 
kom ett annat slags krok i bruk, nämligen ebeta- eller enbeta-
kroken. Namnet syftar därpå, att denna krok användes då man 
körde med endast en dragare. I stället för drått hade den en ska-
kel, krokaskakel, vilken hakades fast vid kroken. 

Tväbetakroken var emellertid den allmännast förekommande 
typen och användes, så länge man brukade jorden med oxar. I 
åren omkring sekelskiftet övergick man allmänt till hästar som 
dragare och därmed följde även tidsenligare redskap. 

Kroken var som sagt ett förträffligt redskap på den sten-
bundna fastjorden, men den kunde ej användas på sankmark. I 
och med att dylik mark togs i bruk för sädesodling, måste bön-
derna anskaffa plogar. I detta sammanhang torde det även vara 
på sin plats att erinra om ett redskap, med vars hjälp mossar 
och mader till stor del odlades upp, nämligen flåhackan. Den 
hade ett rätt stort tresidigt blad, en kraftig stjälk och ett dito 
skaft. Med denna hacka skar eller flådde man av grässvålen på 
sådan sankmark, som skulle läggas under plog. Alldenstund 
hackan skar i plan med marken, hade den en rätt stark böjning 
inåt, mot hackaren alltså. Sedan de avskurna torvorna torkat, 
lade man samman dessa i mindre högar, vilka antändes. Detta 
kallades att bränna hacke. Askan spreds därefter ut över odlingen 
och fick tjäna som gödning för den blivande skörden. 

Det fanns gubbar, backstugusittare och andra, som arbetade 
somrarna över med att flåhacka åt bönderna. Till och med på 
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de stora herrgårdarna, såsom Bjurum och Dagsnäs, öster om 
Skara, praktiserade man samma metod. Arbetet betalades med 
ett visst pris per ruta. En sådan omfattade 10 famnar i fyrkant, 
och arbetslönen höll sig omkring 1 krona. Priset varierade något, 
ty marken kunde vara mer eller mindre svårarbetad. Två rutor 
räknades som ordinärt dagsverke, och förtjänsten blev då om-
kring 2 kronor. En och annan särskilt styv arbetare kunde 
komma upp i tre rutor per dag, och förtjänsten blev då så myc-
ket högre. 

Sedan man på detta sätt skummat av den sega och hårda 
grässvålen, plöjde man upp mossarna. Många betraktade plogen 
som ett redskap uteslutande för dessa nyodlingar, som framgår 
av namnet maaploga. Mad var nämligen det gängse namnet på 
gräsbärande sankmark. 

Man kom emellertid snart till insikt om, att grästorven hade 
större värde som mullbildande ämne, och med större och star-
kare plogar, till vilka hörde en skarpslipad rist, kunde man plöja 
upp stenfria sankmarker. På 1870-talet kom även artificiella göd-
ningsmedel i bruk, och därmed blev man oberoende av askan. 
På grund av sin kali- och fosforsyrehalt var den ett bra göd-
ningsmedel för mossjordar, men den kunde ej anskaffas i till-
räcklig mängd. Priset var 1: 50 till 2 kronor tunnan (1870-talet). 

De första plogarna tillverkades av snickare och smeder på 
orten. De hade ås och sture (styre) av trä. Styret liknade en van-
lig krokstötta men_ hade en tvärslå, medelst vilken man kunde 
styra med båda händerna. Man fann emellertid snart, att plo-
gen tarvade dubbla styren. Även muniiila (plogfjölen) var av 
trä och ställbar; plogfårans bredd .kunde alltså regleras genom 
att man ändrade på densamma. Dessa plogar hade endast en 
helt kort varaktighet, ty de var alltför bräckliga. 

En smed, som på sin tid gjorde sig vida känd för sina goda 
plogar, var smeden i Furuhagen i Laske-Vedum. Hans plogar 
gick under namnet furehagare. Ännu i slutet av 1890-talet kunde 
man få se bönder i norra Kulling plöja med dylika plogar. 

Slättbygden med sin styva lera tarvade emellertid starkare 
don. Här använde man på motsvarande tid, alltså 1860- och 
1870-talen, ett slags plogar, som man kallade halvengelska. Själva 
plogkroppen var av järn men ås och styren av trä. Dessa plogar 
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var stora och tunga och lämpade sig endast för större gårdar, 
ty man måste ha minst två par dragare före. 

En verkligt god plog för sin tid var varmlansplogen (värm-
landsplogen) ; den omtalas från ett flertal socknar. 

I början av 1860-talet kom ett lag värmlänningar till Eriks-
berg i Gäsene. Det var sådana, som var ute på nyodlingsarbeten. 
De hade tre stycken särskilt starka och kraftiga plogar med sig, 
och med dem plöjde de upp marken, om den inte var allt för 
oländig. Det var något nytt i denna bygd att odla jord med plog, 
men det gjorde värmlänningarna både fort och bra. 

Värmlandsplogen hade bill och rist stålade. Fjölen var svängd 
och plåtbeslagen, och plogkroppen vilade på en järnskena, som 
var i det närmaste 1/2  tum tjock. Ås och styren var av trä. Plogen 
liknade dem, som fortfarande- är i bruk, men styrena var kor-
tare och mera uppstående. (Eriksberg.) 

På 1870- och 1880-talen kom plogar helt av järn i allmänt 
bruk. Det var överum, Bruzaholm och Norrahammar m.fl. små-
landsbruk, som var först tillreds med att tillverka sådana. Dessa 
plogar omnämndes efter tillverkningsorten, alltså en överumare, 
en brusaholmare o.s.v. Bruken och affärerna kom även att med-
verka till att en del plogdelar erhöll nya namn. Bönderna talade 
inte längre om mullfjöl utan om vänneskiva (vändskiva), och i 
stället för skena och sul fick man en lannsia (landsida). 

Harven. Så länge jorden brukades med krok, användes en 
harv med pinnar av trä, en trätinnaharv. Den bestod av två delar. 
Varje del hade fyra stockar eller bul, förenade medelst två daner. 
Harvens yttre bul var något längre än mettbula och kunde läggas 
i lott om varandra samt förenas till en harv med led på mitten. 
Så skedde då harven var i bruk. Ursprungligen förenades de båda 
halvorna medelst en käpp av ene, en enesveg, men med tiden 
ersattes den med tvenne sprintar av järn, harvesprinta. Pinnarna 
var av eke och satt lösa i sina hål, fyra i varje bul. Harven i sin 
helhet hade alltså 32 pinnar. Fördelen med lösa pinnar var den, 
att dessa kunde höja sig upp ur bula, då harven gick över ste-
nar, som dolde sig i jorden, och undgick på så sätt att brytas av. 

I och med att kroken utbyttes mot plog, måste bönderna 
även anskaffa bättre harvar. I stället för att man tidigare vår-
brutit ävensom mylla! med krok, redde man nu ut plogtiltorna 
och myllade säden med en harv, som hade vassa framåtböjda 
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pinnar av järn och som kallades sula eller sulharva (krokpinn-
harv). Den hade fyra bul, vilka sammanhöllos av tre tvärslåar 
och styrdes med tillhjälp av en stång, harvestötta eller harve-
stuert. Dragjärnet satt i harvens ena hörn och styrstången stod 
följaktligen snett över bula. Harven kunde även vara tresidig, 
och pinnarna var då utsmidda på ett sätt som erinrade om krok-
billen ehuru mindre. Dylika harvar kallades bilharver (bill-). På 
slättbygden gick samma harv vanligtvis under namnet klösa 
(klösharv) eller gåsharva. Det senare namnet syftar därpå, att 
pinnarna hade en viss likhet med gåsens fötter, men det fanns 
ytterligare en likhet: harven hade liksom gåsen en vaggande 
gång. Så snart pinnarna rönte något nämnvärt motstånd, t.ex. i 
valltorv, svängde harven hit och dit, även om en kraftig arm 
höll i styrstången. 

Sedan man myllat säden med sul- eller billharven, jämnade 
man ut jorden med en harv, som liknade den ovan beskrivna 
trätinnaharven; den bestod alltså av två delar men hade pinnar 
av järn och benämndes slättharv (slätharv). 

På den stenbundna jorden nöttes harvens pinnar med följd 
att de blev korta och trubbiga. Då lät man smeden välla till en 
bit på varje pinne. Det kallades att lägga på harvetinna eller 
lägga på harva. 

I och med att man fick tillgång till billigt järn, följde för-
bättrade redskap i rask följd. Härtill bidrog även att en del bruk 
tog hand om tillverkningen av lantbruksredskap. I stället för har-
var med dels trä, dels järn, fick man harvar uteslutande av järn, 
jarnharver. Under 1900-talets första och andra årtionde fick sul-
och billharven m.fl. vika för f järeharva (fjäderharven), vilken 
redde jorden bättre än någon av de föregående, och med såmaskin 
(radsåningsmaskinen) fick man ett redskap, som sådde jämnt och 
lagom tjockt på samma gång som den myllade utsädet på lämp-
ligt djup. Tack vare dessa och många andra redskap kunde bon-
den bruka sin jord bättre än förr, varmed även följde rikare 
skördar. 

Att bönderna i skogsbygden så envist höll fast vid kroken 
har sin förklaring däri, att de nästan alltid fick förhållandevis 
god skörd, under det att bönder, som brukade sin jord med plog 
och harv, ofta misslyckades. Förklaringen är den, att det fanns 
ingen harv, som kunde mylla säden tillräckligt djupt. En stor 
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del av utsädet blev liggande på eller helt nära ytan. Även om 
säden på ytan grodde och kom upp, hade den ingen motstånds-
kraft, om det inträffade en torkperiod. Plogen och harven var 
emellertid tidsbesparande redskap. I den mån bönderna utökade 
sin areal, fanns ingen annan råd än att tillgripa de nya red-
skapen, vilka emellertid förbättrades undan för undan, tills man 
i fjäderharven och radsåningsmaskinen erhöll de redskap, som 
tillfullo ersatte kroken på samma gång de sparade tid och 
arbete. 

Efter 1900 har utvecklingen gått raskt framåt. Bygder, som 
förr ansågs ligga efter, har ryckt fram i främsta ledet, och jord, 
som förr ansågs vara mindre bärkraftig, har tack vare rationell 
skötsel visat sig vara lika god som någon annan. 

Om vårbruket berättas vidare under »Mannens arbetsår». 

Slåttern. 

I slåttern hjälptes både män och kvinnor åt. Männen slog 
och kvinnorna rakade (räfsade); man talade därför om slåttare 
och rakeser (rakerskor). Flera slåttare utgjorde ett slåttelag. 

Slåttarens redskap var lien. Vilken vikt man lade Vid detta 
redskap framgår av ett gammalt talesätt: »Alla talar om en god 
lie men ingen om en god karl». Ordet lie kan beteckna redskapet 
i sin helhet eller endast den skärande delen, själva lien. Den 
vinkelböjda delen av lien, medelst vilken den fästes vid skaftet, 
kallas lår, den stålade och skarpslipade kanten egg, spetsen näbb 
och den bakre, något uppåtvikta kanten, baken. Liens skaft kal-
las orv och handtagen knagga. 

I äldre tid bands lien fast vid orvet medelst en kluven vidja, 
ett liabånn, varefter man drev in en träkil på ömse sidor om låret. 
Sedan satt lien, som den skulle sitta. På 1880-talet började man 
med skruvband av järn, men äldre personer föredrog sina vidje-
band, de var säkrare och de fördärvade inte orven som järn-
banden gjorde. 

När lien bandades, måste man se till att den stod rätt, d.v.s. 
att man fick den rätta vinkeln mellan lien och orvet. Det av-
gjorde man genom att ställa lien utmed en dörrpost. Var avstån-
det från orvets övre del till liens spets större än dess inre del, 
sade man att lien sto över. Var samma avstånd mindre, sade man, 



105 

Ännu i början av 1920-talet förekom höskörd på naturängar. Numera är 
dessa med några få undantag utlagda till beteshagar. Bilden visar slätter på 

en gård i skogsbygden, Larvs socken. 

att lien sto unner. Lien skulle stå något över, under slåttern helt 
obetydligt, under skörden något mera. 

Vid slåtterns början brukade man jolvänna lien, d.v.s. man 
vek den så mycket, att den under arbetet kom att ligga i ungefär 
samma plan som marken. Denna vikning skedde med tillhjälp 
av ena liabänna (bänna=bända eller bryta). När sädesskörden 
kom, bände man tillbaka lien. Men helst band man på en helt 
ny lie, ty under skörden var det fördelaktigt med en bred lie, 
som det var stadga och styrsel i. Man skilde därför på slcittelie 
och mejelie. 

En god lie underlättade arbetet, och den smed, som kunde 
sätta det rätta bettet på sina liar, blev vida känd och omtalad, 
och han fick avsättning för sina liar framför någon annan. 

Till varje lie hörde en liastecka, med vilken man vispade 
eller strök lien allt emellanåt för att få bättre bett. Sådana stic-
kor gjorde man av gammalt sköreke. Till slåttarens utrustning 



106 

hörde även — dock ej alltid — ett sånnhorn (sandhorn) med 
liasånn.  Sådan sand erhöll man genom att krossa ett slags mjöl-
vita och mycket finkorniga sandstenar, som man letade upp i 
stenrören och som man kallade skräddarestena. Namnet syftar 
antagligen därpå, att de var lätta att krossa. Liestickan fuktades, 
varefter man strödde litet sand på ömse sidor; en del sandkorn 
trängde då in i stickans porer och snedgående skåror, och stryk-
ningen gjorde bättre verkan. 

Vidare måste varje  slåttelag vara utrustat med en brunebötta 
och brunestena eller sänner. När det inte hjälpte med att vispa 
lien längre, fick man slå sig ned vid byttan och bryna. 

Handräfsan kallades  riva.  En riva bestod av  skaft och  huvve 
(huvud). De i huvudet insatta pinnarna kallades  rivetinna: Så-
dana måste man ha i beredskap till slåtterns början, ty under 
arbetet gick en tinne då och då. För övrigt nöttes de ut. Rive-
tinnar täljde man av torrt eke eller annat hållbart träslag. Inträf-
fade en regnvädersdag under slåttern, hade manfolken arbete med 
att finna river. 

Om arbetet på den tiden, då man skördade ängarna gemen-
samt, berättas följande, som avser Valbergs by i Larv. Här fort-
satte man med samslåttern intill 1872. 

När det led mot den tiden, att man skulle börja slåttern, 
gjorde Ola i Berntsgåln alltid i ordning tre  löv —  det var liarna 
han kallade så. De tre löven hade han särskilda namn på. Det 
var  buskakrängarn, stenknarpen  och maaflängarn.  Gick han och 
slog i buskarna och råkade på en sten, slängde han lien och sa: 

— Jaså, här blir å ta te stenknarpen! 
Eller om det var så pass slätt, att man kunde gå skåror. 
— Nu sa vi se, va store maaflängarn går för! 
Och de andra gubbarna följde hans exempel, ty Ola var lik-

som styret i byn på den tiden han levde. (Larv.) 
Man satte sällan upp mer än en ny lie för året. För övrigt 

slet man på de gamle.  -När lien var halsleten (halvsliten) var den 
som bäst, tyckte gubbarna, för då låg den så bra efter marken, 
och då kom man ner mellan tuvorna med den. Enligt en gammal 
ramsa skulle en slåttare ha inte mindre än åtta liar, och det var: 
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Storeskarpen och lelleskarpen och den skarpe, 
buskaflängarn och tuvekrängarn och stenknarpen, 
långe maahejarn och den store ore 1  te å gå på då slätta må. 

När slåttern stundade, bryggde man ett särskilt gott dricka, 
lika gott som till jul. Ävenså brukade gubbarna köpa hem några 
kannor brännvin till dess. Då de sedan kom ut i ängarna, gick 
de samman nära nog var gång de skulle bryna sina liar. Det 
gjorde de omsorgsfullt utan att bekymra sig om vad tid det tog. 
Under tiden smakade de på varandras dricka, berättade historier 
och hade roligt. 

Likaså var det sed, att man skulle vara ren och fin, när man 
gick ute i ängarna. Särskilt kvinnorna brukade vara måna om 
sin klädsel. Fick pigorna sig ett ljust och vackert huvudkläde 
under våren, hette det: 

— Det här skall jag gömma på, tills slåttern kommer. 
Så lades det ned i kistan på vinden. När första slåtterdagen 

var inne, då skulle det fram, vad rart de hade i klädväg utom 
det allra bästa, det körkebästa. De gjorde sig så fina, när de 
skulle ut i ängarna och raka, som-  om det varit helg. (Larv.) 

Under slåttern gick kvinnorna för det mesta bararmade. De 
hade vita och fina ovandelar 2 med halvlånga ärmar och så en 
liten väst utanpå, ett livstöcke. Det var ett sådant viftande med 
ärmarna, när de gick i ängarna, särskilt om de var några styc-
ken. Det blänkte vitt lång väg. (Od.) 

Vad männen beträffar, hade de just inte så mycket att välja 
på. Någon gång skulle de naturligtvis ha sig lite nytt i klädväg, 
de med, även om det inte var mera än ett par byxor och en 
blaggarnsskjorta. Då passade man på, så att man hade det nya 
till hands, när slåttern började. Det var gammal sed, att nytt år 
skulle börja med något nytt i klädväg, och med slåttern började 
ett nytt skördeår. (Larv, Laske-Vedum.) 

På första slåtterdagen, när alla kommit samman i ängen, 
höll man bön. Då bad man om lycka och välsignelse till arbetet, 
som förestod. (Odd,  Hällestad.) 

1  Antagligen en förvrängning av ordet are, d.v.s. den andre. »Den store 
ore» skulle alltså vara detsamma som »den store andre». 

2  Särken eller lintyget bestod vanligtvis av tvenne delar: en ovandel av 
fin linnelärft och en nardel (med öppet a=nerdel) av blaggarn. 
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Hur arbete och skörd fördelades under bylivets dagar, fram-
går av följande: 

Ställde åttingsbonden upp en ställare och en rakesa, måste 
fjärdingsbonden ställa upp två slåttare och två rakerskor, efter-
som han hade dubbelt så stor gård. När slåttern var färdig, för-
delade man skörden enligt samma princip. 

Valbergs by bestod av 5 åttingar och 4 fjärdingar. Erhöll 
man t.ex. 130 stackar hö på en äng, fick varje åttingsbonde 10 
och varje fjärdingsbonde 20 stackar. För att ingen skulle kunna 
se sig själv tillgodo på grannens bekostnad, t.ex. genom att stäcka 
större stackar eller genom att lägga in bättre hö i de stackar, 
man ämnade behålla för egen del, skedde fördelningen på föl-
jande sätt: 

Eftersom åttingsbonden i detta fall hade rätt till 10 stackar, 
skrev han sitt bomärke eller initialerna till sitt namn på 10 stic-
kor, och fjärdingsbonden skrev sitt bomärke på dubbelt så många. 
Dessa stickor kastades i en korg och skakades om. Ett par poj-
kar fick ta hand om den och kasta upp en sticka på varje stack. 
Sedan återstod det för bönderna att leta upp var och en sina 
stickor. De stackar, på vilka man återfann stickan med sitt bo-
märke, var man alltså ägare till. Det var ett sådant spring och 
letande, innan man funnit sina stackar. Och så ropade man till 
varandra: 

— Här har du en av dina stackar, Anders, men ser du någon 
av mina? (Larv.) 

Efter skiftets genomförande blev det annorlunda. Då var 
man hänvisad var och en till sin egen äng eller ängslott. I flera 
avseenden vann man naturligtvis därpå. Man rådde sig själv, 
man kunde börja sitt arbete, när man behagade, och sluta likaså. 
Men många saknade den feststämning och den glädje, som känne-
tecknade det gemensamma slåtterarbetet. Bönder, som hade stora 
ängar och mycket att slå, brukade därför ställa till med en slåtter-
hjälp, och då gick det festligt till. Var gång gubbarna samlade 
sig omkring brynebyttorna, bjöds på en sup över lag och dricka. 
Var spelmannen med i ängen, spelade denne en låt. Ibland kom 
spelmannen redan på förmiddagen, ibland på eftermiddagen, det 
var olika. Huvudsaken var emellertid, att han var tillstädes, när 
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kvällen kom. Ty då vart det dans på logen, och den dansen 
räckte vanligtvis, tills nästa dag grydde. 

På de stora herrgårdarna i Kind, såsom Attorp och Bystad 
m.fl., fanns ett stort antal arrendebönder. Dessa brukade alltid 
hjälpa varandra med slåttern på den s.k. utskefta. Det ingick 
nämligen i varje arrendators villkor, att han skulle slå ett visst 
område för huvudgården. Hur omtyckta dessa slåtterhjälper var, 
framgår bl.a. därav, att drängar och pigor brukade, innan de tog 
tjänst, förbehålla sig rätten att deltaga i dessa. Vanligtvis började 
man arbetet i så pass god tid på morgonen, att man var färdig 
till middagen. Sedan hade man hela eftermiddagen och kvällen 
till att festa på. Ungdomarna hade som vanligt sina nöjen för sig. 
Det var lek och dans, och när man tröttnade härpå, tog man sig 
en pratstund mera på tu man hand. Det var inte utan orsak, 
som slåtterhjälperna var så omtyckta av de unga, ty då fick de 
bekanta sig med varandra. Mer än en gång slutade en på slåtter-
gillet inledd bekantskap med hjonelag för livet. 

En rätt utförlig berättelse om hur det gick till på dessa 
slåtterhjälper lämnar en f.d. hemmansägare i Larv, nämligen 
Hugo Svensson i Byslätt. Hans förfäder har i mer än 300 år varit 
ägare till nämnda gård, och här har man praktiserat slåtterhjäl-
pen långt innan den blev så allmän. I ett avseende påminner 
hjälpdagarna i Byslätt om samslåttern i byn: man arbetade hela 
dagen med undantag av gängse raster. 

Min farfar hette Jakob Jonsson och var född 1791, säger 
berättaren. På den tiden han var bonde på Byslätt, ställde han 
alltid till med slåtterhjälp på Jakoba-dan, eftersom han hette 
Jakob. Då var det både arbete och kalas, och rejäla kalas ändå, 
efter vad som berättas. Så slåttekalasa i Bislätt ville de vara med 
om lite var, om möjligt. 

Likadant var det i min fars tid. Han hette Sven Jakobsson 
och var född 1823. Men han ställde allt till med slåtterhjälpen 
åtskilligt tidigare, minst en vecka om inte mer — se han hade 
ingen namnsdag att ta hänsyn till så års. Jag tror inte han gick 
nära ängarna ens, innan han haft sin slåtterhjälp. Då bjöd han 
samman bönderna i Kårydgårdarna, Blackeryd, Ranhult och 
Kosten. Och det var allt fler. Jag minns att farbror Bengt i 
Fåglavik och farbror i Amnahult också var med. De brukade 
var så där en fjorton—femton liar och en sju—åtta rakerskor. 
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Männen började sitt arbete i tidig otta. Senast vid 4-tiden var alla 
samlade i Sjöhagen, en utskift som låg vid pass en halv fjärdings-
väg hemifrån och där vi hade den 'största och bästa ängen. Otte-
beten svarade far själv för: en sup eller två laget över, och så 
något till den, grant bröd och sovel. 

Rätt över ängen gick en väg, ängavägen eller sjöhagavägen. 
Här ställde slåttarna upp sig, och så började man med den del 
av ängen, som låg Mellan vägen och sjön. Det var lika år från år. 
Gamle Wärn, som var äldst i laget och som trots åren var en 
ofantligt god slåttare, gick första skåran, ty det var liksom en 
särskild heder att få gå den. Eljest var det allt de, som yrkade 
på att nämndemannen — det var far det — skulle gå först, men 
han ville inte gå i vägen för Wärn. Sedan följde de andra slåt-
tarna efter med sina skåror. När Wärn kom i närheten av sjön, 
vände han och tog motskåra. De som kom efter, måste natur-
ligtvis ta ut svängen, som blev, och fick på så sätt betydligt 
längre skåror. En gång var det någon, som anmärkte på detta, 
men då förklarade Wärn, att första skåran, och motskåran i all 
synnerhet, frestade på åtskilligt mer än någon annan. Och det 
hade han nog rätt i, så Wärn blev minsann inte svaret skyldig. 
På alla slåtterhjälper var han med, och alltid gick han först. Var 
det någon annan, som tog första skåran, så högg han ut honom. 
Det påstås, att han kunde hugga ut hela raden av slåttare, om 
han satte den sidan till, så det var aldrig värt, att de försökte 
sätta någon före honom. 

Det var en sådan lag (sed), att om en föregående slåttare 
eller mejare inte hann undan med sin skår, hade den, som kom 
efter, rätt att gå framom denne och ta hans skår. De två kom 
på så sätt att byta plats. Detta kallades att hugga ut. Att hugga 
ut hela raden var alltså detsamma som att gå förbi samtliga 
slåttare på nämnt sätt. Detta var en enastående prestation. 

Så fortsatte man att gå skår efter skår. Alla ville vara duk-
tiga i arbetet. Att inte orka med sin skår var skamligt. Den, som 
visste med sig, att han inte var fullgod slåttare, aktade sig för 
att gå på slåtterhjälp, men då gick han också miste om en 
rolig dag. 

Vid 7-tiden kom rakerskorna. Det var visserligen i det tidiga 
laget, för ännu var det daggvått i ängen. Men det var sed, att 
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rakerskorna skulle vara med vid frukosten, och den kom vid 
1/2  8-tiden. 

Det var mor själv och pigan, som kom med frukosten. Pigan 
hjälpte till att bära, och mor var med för hederns skull. Nu satte 
man sig i en backkant mot öster, ty där var marken torr. Maten 
plockades fram ur tinor och korgar. Det var grant (fint) bröd, 
smör, ost och sovel, ostkaka och pannkaka. Så vankades natur-
ligtvis gott hemmabryggat dricka hela dagen, men nu hade mor 
med sig en blankskurad kopparkruka med nytappat dricka, starkt 
och gott så att det skummade och fräste om det. Eftersom mor 
själv var tillstädes, fick hon åtskilligt beröm för den goda maten 
och i all synnerhet för drickat. 

— Kära mor har inte sparat på maltet, sade man. Det känns. 
Så starkt och gott, gör gott långt ner i benen. 

Så gick de två drickastopen laget runt än en gång. Ävenså 
vankades ett par supar per man, eftersom det var slåtterhjälp, 
men inte mer. Bäst att hushålla med det starka tills kvällen kom-
mer, mente far, då ingen orkar något vidare. Därmed antydde 
han, att då skulle det riktiga kalaset börja. Men själva orsaken 
var ju den, att man måste iakttaga en viss återhållsamhet, så 
länge man arbetade med liarna. 

Efter frukosten fortsatte rakerskorna sitt arbete. Nu hjälpte 
även pigan till. Man rakade samman det slagna gräset i bressler, 
där det låg tunnare, såsom i backkanterna och mellan buskarna. 
Fram på dagen, då det blev daggtorrt, gick man ned mot sjö-
landet, där gräset låg i tjocka skåror och slog isär dessa. Här 
fanns gräs, som förslog, tjock spreevall över allt. Den tjocka 
mittskåran, som bestod av två skåror, var särskilt arbetsam att 
spre isär. Den rådde inga veka armar-på, men när man hjälptes 
åt ett par—tre stycken, så gick det ju. 

Efter frukosten brynte männen sina liar, och det gjorde de 
med all omsorg, ty en skarp lie underlättade arbetet, och alla 
ville hedra sig som goda slåttare. Men ingen hade maken • till 
gamle Wärn. När han brynt färdigt, ställde han sig att raka vena; 
då kunde han med sin lie skära av vippan på den torra och 
hårda rödvenen. Det var ingen som kunde göra efter det, hur 
de än brynte. Men det var en farlig gubbe, den här Wärn. Pas-
sade de sig inte utan kom honom för nära, d.v.s. om det var 
någon som ville göra honom rangen stridig som förste man i 
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laget, kunde han hugga av liebandet för denne. Han hade den 
konsten. Det gick så fort, att den andre inte visste ordet av, 
förrän hans lie lossnade från orvet. Då måste den stackaren gå 
och banda om, och det var ju inte vidare nöjsamt. Så kanske de 
andra passade på att gyckla med honom ett tag, inte av elakhet 
utan därför att man skulle något roligt ha. Då frågade man: 

— Är du allaredan så illa ansatter å liekjaringa, så du måste 
ge däk? Eller: — Har late Hans lejt däk? Eller vad står på? 

Då gällde det för den andre att kunna ge svar på tal. 
Vid 9-tiden var man färdig med den del av ängen, som låg 

mellan vägen och sjön. Nu gick Wärn upp mittskåran i den del 
av ängen, som låg ovan vägen. På ett stort område i ängens 
mitt var gräset bladigt och lätt att slå, blumsteräng. Men det 
fanns också ställen, särskilt på ängens ytterkanter, där det inte 
växte stort annat än ven och sostagg,1  ett kort och hårt gräs, som 
frestade slåttarens humör, ty det gled undan lien, om den inte 
var skarp nog. Sådant gräs slog man vanligtvis medan daggen 
låg kvar, ty i torrt väder och solsken hårdnade det till än 
ytterligare. 

Vid 11-tiden gick pigan hemåt för att hjälpa till med mid-
dagsmaten och att bära ut den. Vid 12-tiden var hon tillbaka, 
nu i sällskap med matmor. 

Man slog sig ned i skuggan under ett par björkar. Först gick 
drickastopen laget runt. Under tiden plockade matmor fram 
maten ur tinor och korgar: bröd, smör, spickekött och spicke-
korv. Flera stora fat ställdes fram jämte skedar. Så öppnade mor 
locket till en trekannors kopparkruka och hällde upp korngryns. 
välling i faten. Fyra och fyra enade sig om samma fat, det var 
ett s.k. bonkalag. Och till sist vankades ostkaka. Man hade gott 
om mjölk under sommaren, mer än man kunde förbruka, och 
då tog man vara på osten. Ville man ha litet bättre kost än i 
vardagslag, bakades ostkakor, en god och närande föda. 

Efter måltiden plockade mor samman kärl och skedar lik-
som den överblivna maten och gick hem med det hon förmådde 
bära. Det övriga fick stå, tills pigan gick hem. Nu följde en tim-
mes vila för samtliga i laget, såväl slåttare som rakerskor. En 
del somnade och sov gott, andra låg där och pratade, särskilt 

1  Namnet syftar på sons eller suggans hårda borst. 
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kvinnfolken. De hade så mycket att prata om, när de kom sam-
man, att de glömde av sömnen. 

Vid 2-tiden ställde man upp sig igen, och efter en dryg tim-
mes arbete var man färdig med slåttern i Sjöhagen.' Kvinnorna 
var inte färdiga med sitt arbete än på en stund. Men männen 
tog sina liar på axeln och gick hem till Byslätt, där man fortsatte 
slåttern i en äng, som låg nedom gamla kölnan och som kallades 
för Källsänga. Här var gräset långt och saftigt, särskilt nere i 
själva råsa.2  Men marken var stenig och ojämn, varför man 
fick gå och hacka med lien, hackeslcitt. Man kom inte så fort 
här som i Sjöhagen, men som sagt, det blev bra med gräs för lien. 

Klockan 1/2  5 rastade man och åt aftonvard: stuvade potater 
med bröd, smör, kött och annat sovel till. Kaffe med dopp och 
en kaffegök för gubbarna. Även denna gång åt man i ängen, 
oaktat gården låg helt nära. Det var sådan sed, att man skulle 
äta i ängen under slåttern. 

Efter detta fortsatte man arbetet ytterligare ett par timmar. 
Vid 7-tiden kom spelmannen, och en stund senare slutade man 
arbetet för dagen. Nu tog det riktiga kalaset vid. Man samlades 
inne i stugan, där ett stort bord stod dukat med god mat, dricka 
och brännvin. Nu sparade far inte på suparna. Sedan man ätit, 
gick ungdomarna med spelmannen ut på logen och dansade, men 
de äldre stannade inne. De trivdes bäst i lag med fader nämnde-
mannen. Nu berättades historier och lustigheter, ty man ville 
gärna ha något att skratta åt, och man erinrade sig gärna gångna 
tiders äventyr och upplevelser, hur det var då och då. Medan 
man satt där, friskade man upp minnet med en sup allt emel-
lanåt. Så gick kvällen och en del av natten med. Men man gick 
ju inte på slåtterkalas varje dag, i varje fall inte till Byslätt. 
(Larv.) 

Ännu på 1880- och 1890-talen förekom slåtterhjälper rätt 
allmänt. Antalet deltagare växlade, men ett 20-tal var ingenting 
ovanligt, någon gång kunde antalet slåttare uppgå till ett 30-tal 
och till och med däröver. Är 1890 bjöd kronojägare Andersson 
på Nordåsen, Hudene socken, samman inte mindre än 36 slåttare 

1  Sjöhagen omfattade 8 tunnland i sin helhet. Hur mycket som var 
slåtteräng kan dock ej avgöras. 

2  Sänka i ängen, där ett sakta rinnande vatten gick fram. 

8 
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och 12 rakerskor. Detta var emellertid en av de största slåtter-
hjälperna på den orten, och den lät länge tala om sig. Då var 
gamle Orren med hela dagen, och var gång man gick samman 
för att bryna liarna, spelade han en låt. Kronojägaren och hans 
dotter svarade för värdskapet. Spriten flödade och svetten rann. 
De flesta berusade sig redan under arbetets gång, men på Nord-
åsa mader var det ingen konst att slå. Det var bara att hålla i 
orvet och låta lien gå. (Hudene.) 

Slåtterhjälperna urartade alltså till verkliga supekalas, vil-
ket gjorde att många bönder tog avstånd från desamma. Man 
fann även, att fördelen med hjälpen ej alltid var så stor. Det 
kostade både pengar och arbete att ställa till med kalas, och så 
en sak: man fick mer nedslaget på en enda gång, än man be-
kvämt kunde sköta om. Inträffade regn och dåligt bärgningsväder, 
fick man vanligtvis en del foder mer eller mindre skadat, kanske 
förstört helt och hållet. 

När sista hugget gått, hurrades det. Då hurrade man, för att 
grannarna skulle veta, att man var färdig. Det skedde mest på 
de större gårdarna, där man var några stycken i laget. På Sjö-
torp t.ex. hurrades både efter slåttern och sädesskörden. Det var 
snopet (genant) att bli sist med arbetet. Den som det blev, hade 
ingen anledning att hurra. (Larv.) 

Om höskörden berättas vidare under »Arbetsår och arbets-
dagar». 

En gammal sed, som många bönder höll fast vid ännu på 
1880-talet, var att man skulle ha uppslaget och uppstäckt, innan 
man körde in något hö. Men då var de första stackarna en tre 
till fyra veckor gamla. »Då låg de där som andra mössor i ängen», 
säger en berättare, »svarta och kringvuxna av grönt gräs». På så 
sätt gick en stor del av höet förlorat, men man tog hellre den för-
lusten, än man frångick gammal sed. 

Skörden. 

Rågen var det viktigaste av allt i sädesväg. När det led mot 
den tiden, att den skulle skördas, gav man akt på axen dag för 
dag och undersökte kornen. För tidig skörd gav inte samma dryg-
sel åt brödet, och förmognade rågen, föll kornen ur, när man korn 
med lien, den dröste. Likaså gav man akt på väderleken, ty råg- 
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skörden förutsatte vackert väder. Dock undvek man de hetaste 
timmarna på dagen, just för att kornen inte skulle drösa ur. 

Vanligtvis inträffade några dagars uppehåll mellan råg- och 
havreskörden, kanske en vecka eller så. Man brukade skilja på 
rågsköla och havresköla (-skörden). För vårsäden räknade man 
med en växttid av 16, högst 17 veckor. Sådde man i andra vec-
kan av maj, fick man skörda i slutet av augusti. För den gamla 
svenskhavren räknade man med en ännu kortare växttid. Den 
gick i ax sju veckor efter sådden, och efter ytterligare sju veckor 
var den mogen för skörd. Den mognade ungefär samtidigt med 
rågen, alltså i medio av augusti. Regnig väderlek kunde väl för-
dröja sädens mognande men endast till en tid, en vecka, högst 
fjorton dagar, ty när tiden är inne, mognar säden även om det 
regnar; detta gäller i all synnerhet råg och vete. 

Vad som sagts om rågen gäller också havren. De gamle skar 
ingen havre förrän den var hårdmogen, ty då var den lättare att 
mala och gav ett bättre bröd. De dröjde för det mesta, tills kor-
nen skilde sig åt, men då var det hög tid. 

— Se, hur havren står och gapar, sade man då. Nu får vi 
allt ta'n vackert, om han inte ska drösa i backen för oss. Eller: 
— Nu är havren så mogen, så vartenda korn gapar. 

Så länge man skar säden med skära, kunde man handskas 
varligt med den hårdmogna säden, ty då höll man om locken, 
som man skar. Men när liarna kom i bruk, måste man skörda 
något tidigare, ty lien slog till. Då fick man inte vänta, tills kor-
nen gapade. 

Liarna kom i allmänt bruk under 1800-talets förra hälft, men 
många, särskilt småfolket i skogsbygden, använde skära ännu på 
1850- och 1860-talen, ja, i en del fall ännu längre. 

— Min far använde alltid skära, då han skördade rågen och 
vetet, säger en berättare, men havren skar han med lie. Det var 
på 1870-talet. Den som var van kunde skära en sex travar på 
dagen med handskära, men det är att märka, att man band små 
neker (kärvar) på den tiden. (Ornunga.) 

Av skäror förekom två typer: krokskära och rakskära. Krok-
skäran var en äldre typ. Den hade ett blad med stark böjning, 
som framgår av namnet. Rakskäran däremot hade ej blott ett 
rakare blad utan var även större och kraftigare. Denna skära 
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hade ett skaft, som skyddade handen mot den vassa stubben under 
arbetet. 

Skäran var ett redskap för såväl man som kvinna. Man hjälp-
tes i regel åt att skära och lägga på bånn. När barnen blev så pass 
att de kunde hjälpa till, brukade de lägga ut band. Men havren 
var ofta så kort, att enkel lock inte förslog. Då tog man två loc-
kar och slog knut um blumma.1  Dessa lockar drog man upp direkt 
ur åkern för att få dem tillräckligt långa. Banden lades ut två 
och två på lagom avstånd från den, som skar. På varje band lades 
tre hånnsmål — ett dylikt var så mycket man kunde gripa om 
med handen på en gång. Sedan man skurit hela åkern, hjälptes 
man åt att binna upp. (Källunga.) 

Så länge man använde skära, ställdes nekerna där man sku-
rit och bundit dem, alltså en och en. Därvid drog man ut stub-
ben, så att neken kom att stå liksom på tre ben. Det kallades att 
sätta på kratt. Man brukade även bruta blumma, varigenom axen 
kom att hänga nedåt. Halvtorra lades nekerna samman i stackar 
om 20 par i varje, stundom flera, t.ex. 30 par. En sådan stack 
kallades röke, pl. röker. Arbetet med sädens hopläggande kalla-
des att röka. 

Att sätta på kratt var en tidsödande bärgningsmetod. För-
delen med densamma var att säden torkade fort. Redan efter en 
dag eller två kunde man lägga samman nekerna i röker. Men 
metoden hade även sina nackdelar. Inträffade regn och oväder, 
innan man hann lägga samman nekerna, föll de omkull och blev 
bånnasura. Sedan torkade de inte med mindre man löste upp 
banden, och därvid föll en del av säden ur. Denna bärgnings-
metod upphörde vid 1800-talets mitt, men däremot bibehöll man 
seden att röka säden hela 1800-talet ut, och metoden praktisera-
des rätt allmänt även under 1900-talets två första årtionden. 

Att röka säden tillgick så: Först ställdes fyra neker tillsam-
mans och veks. Närmast följande neker lades med axen vilande 
på denna stäle. Sedan lades nekerna i lager efter lager, alla med 
axen inåt och på varandra; den ena neken band på så sätt den 
andra, och stubben fick den rätta lutningen. Den färdiglagda 
röken täcktes med rak (det som rakats samman på åkern), och 
liknade då, som sagt, en mindre stack. 

1  Blum (brum), axända av strå. 
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Sedan liarna kommit i bruk, hette det inte längre skära utan 
meja säden. Med lien följde även en stramare arbetsfördelning. 
Tidigare hade både man och hustru kunnat hjälpas åt att skära, 
varefter båda likaså hjälptes åt att binda upp säden. Nu blev det 
mannen, som tog hand om lien, och hustrun, pigan eller någon 
annan kvinna tog upp mejet. Det hände aldrig, att en fullgod karl 
kunde förmå sig till att ta upp; det var under hans värdighet, 
ansågs skamligt. En mejare och en upptagerska utgjorde ett par. 
Arbetsstyrkan under skörden omnämndes alltid med antalet par. 

En god mejare skulle lägga mejet väl, inte sätta nackastubb 
och inte lämna slekestrdn. Att sätta nackastubb, d.v.s. att ansätta 
lien för högt vid inhuggningen, ansågs fult och var dessutom ett 
slöseri med fodret. Med slekestrån menas strån, som gled undan 
lien, om den ej var tillräckligt skarp, om den ej var rätt ställd 
eller om mejaren tog för stora hugg. 

Var säden kort och tunn, fäste man en mejehånn (-hand) 
eller en mejebuge (-båge) på lieorvet. Mejehanden, som bestod av 
tunna och lätta spröt, var bäst; den samlade med sig sädesstråna 
och lade dem tillrätta i skåran. Det förekom även att man fäste 
ett stycke blaggarnsväv över mejebågens nedre hälft. Då kallades 
den för bläkter och gjorde samma tjänst som mejehanden men 
var tyngre att föra, ty luften hindrade. 

En god upptagerska skulle binda jämna och fasta neker, och 
hon skulle kunna följa mejaren. Var det fråga om att ta upp 
råg eller särskilt styv havre, brukade en yngre flicka eller pojke 
hjälpa upptagerskan. Någon gång kunde det hända att två full-
goda upptagerskor följde en och samma mejare, såsom då man 
tog av havre på de nyodlade mossarna. (1880- och 1890-talen.) 

Som allmän regel gällde att man skulle vara hel och ren även 
under skörden. Dock är att märka, att man slet kläderna mycket 
hårdare då än under slåttern, särskilt kvinnorna som skulle ta 
upp. Men värre var att den vassa stubben rev sönder skinnet på 
armar och händer. Upptagerskorna brukade därför använda van-
tar med långa skaft, som kunde dragas upp över klänningsärmarna 
och som lämnade fingrarna fria. Sådana vantar kallades halvanta 
(halvvantar) och stickades av linne- eller bomullsgarn. I brist på 
stickade vantar, band man om sig ett par gamla skjortärmar. 
Huvudsaken var att man fick något som skyddade. (Od, Hudene.) 

1 och med att liarna kom i bruk, blev det sed att travsätta 
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säden. En trave innehöll 20 par neker, vilka ställdes på två rader 
mitt för och på c:a två stegs avstånd från varandra. Varje sådan 
rad kallades en stuka eller haltrave (halvtrave). Men traven kunde 
givetvis även sättas på en enda rad. Man brukade därför tala om 
enkelstuker och dubbelstuker. De senare var emellertid vanligast, 
ty säden torkade bättre i de korta stukorna, och ville man lägga 
samman den i röker, hade man nekerna närmare till hands. 

Förutom den vanliga traven om 20 par förekom en trave, som 
endast innehöll 16 par och som kallades stött- eller korttrave 
(stött=kort). Denna trave var dock redan ur bruk på 1880-talet, 
men det fanns en del äldre personer, som vid bärgen och träsken 
omvandlade den vanliga traven, långtraven, till korttravar. Då 
först kunde de överblicka skördens storlek och jämföra den med 
gångna års grödor. De båda travarna förhöll sig till varandra 
som 4 till 5, följaktligen var 8 långtravar lika med 10 korttravar, 
och 16 långtravar var lika med 20 korttravar. Ordet långtrave 
syftar självfallet på den större traven, och satte man alla 20 paren 
i en enda rad, gjorde den i ännu högre grad skäl för namnet. 

På 1890-talet började man med en ny bärgningsmetod be-
träffande rågen, nämligen att hänga på staka. En i båda ändarna 
vässad stör sattes ned i åkern med tillhjälp av ett järnspett, och 
omkring den ställdes 12 neker, varefter 8 träddes på stören och 
fördelades så att de bildade ett tak eller en hatt. Den sista neken 
träddes med axändan nedåt, varefter halmen drogs ut åt alla håll. 
Bärgningsmetoden omnämndes med olika namn till en början, 
såsom att hatta, gubba och ria. Orsaken var väl den, att man 
praktiserade flera olika bärgningsmetoder med följd att man för-
växlade namnen. Numera är den här beskrivna metoden den van-
ligaste beträffande råg och vete, och det vedertagna namnet är 
skyle. Arbetet med sädens uppsättande kallas att skyla. 

Fördelen med denna bärgningsmetod är den, att säden kan 
stå ute en längre tid utan att ta skada. Inträffar långvarigt regn, 
kan det visserligen hända, att kornen gror i en och annan av de 
översta nekerna. I så fall lägger man dessa neker för sig och trös-
kar dem särskilt. I övrigt utsättes axen i skylen varken för sol 
eller regn. Rågen blir ljusare och ger ett vitare bröd än den sol-
torkade, d.v.s. den som torkar i stuka. På senare tid har även 
hässjandet kommit i bruk, men den bärgningsmetoden användes 
mest för klöver och havre. 
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Slättbygden i Skaraborgs län hade dock sin egen bärgnings-
metod beträffande havren, intill dess de självbindande skörde-
maskinerna kom i bruk. Där lade man all havre pd skår i likhet 
med vad som skedde, då man slog ned klövern. Under det skogs-
bon förde lien inåt mot sädesfältet, förde slättbon lien utåt. Den 
slagna havren benämndes slåtte. Sedan den legat på skår ett par 
dagar, vändes den med tjuva (tjuga) och så snart den var till-
räckligt torr, lades den i stack, stäcka havre. 

Råg och vete nekades och sattes i travar så som är berättat 
här ovan. Sedan de självbindande skördemaskinerna kommit i 
bruk, nekas även havren. Redskap, maskiner och skördebruk är 
numera desamma vart man kommer. Enda skillnaden är att slätt-
bon har större fält att fara över än skogsbon. 

När säden kördes in, fästes ett täcke över hävans (vagnens 
ovanrede) botten och sidor. Vid inlastningen lades nekerna så, 
att axen kom inåt. Spillsäden föll då på håvetäcket och kunde 
tillvaratagas. Där man höll med lasset, då nekerna plockades in 
i ladan, vare sig detta var framför logen eller en skeftaglogg, lade 
man likaså ut ett par täcken eller några tomsäckar, just för att 
kunna ta vara på spillsäden. Det var den bästa säden, som föll 
ur under arbetet, den var strid och fullmogen, så att den var man 
särskilt angelägen om. (Larv, Edsvära.) 

Första lasset brukade man åxa. Det tillgick så, att man tog 
en nek i sänder och slog den mot lobulken, då den mesta och 
bästa säden föll ur. Man brukade även använda en så kallad 
böstebock härför. Sedan lade man botten/loka med äxe. Den lades 
vanligtvis på ett underlag av enris eller starrhö, en rent praktisk 
åtgärd, ty på så sätt låg säden torrt och råttorna hade svårare att 
skära sig upp genom stabben. (Hudene.) 

Inläggningen tillgick så här: Två neker böjdes ihop, och vid 
sidan om dem ställdes två andra med axen vikta över de förra. 
Omkring dessa fyra neker, stålen, ställdes andra neker, ring efter 
ring, dock så att blommen alltjämt lutade inåt mot stälen. Man 
fick på så sätt en floka med stubben nedåt mot ladans botten. 
Denna floka kallades stälaf loka eller botten/loka. 

Under de första nekerna eller stälen brukade man lägga en 
brännvinskuling (ett laggat kärl som rymde c:a en kanna). Det 
var för att tröskarna skulle ha något att festa på, när de tröskat 
färdigt. 
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Gick någon och körde välte med sädeslasset, skulle han bestå 
vältekanna. Hel kanna förekom dock sällan, ett stop eller halv-
stop var det vanliga. (Larv, Edsvära.) 

När bärgen var avslutad, ställde husbondefolket till med sköta-
kalas. Då skulle alla som hjälpt till med arbetet vara med. Sista 
rätten var vit gröt, skölagröten. (Larv m.fl. socknar.) 

Om äldre sädesslag. 

Slättbygden hade redan tidigt ett högt uppdrivet jordbruk. 
Här odlades råg och annan spannmål i sådan myckenhet, att man 
kunde förse ej blott kringliggande städer utan även stora delar 
av den sädesfattiga Sjuhäradsbygden med brödsäd. Vill man lära 
känna äldre brukningsmetoder, är skogsbygden emellertid mest 
givande, ty här fortlevde gamla seder och bruk åtskilligt längre. 

I Gäsene odlades tre slags råg före 1880. Det var vårråg, lars-
mässeråg och vinterråg. 

Vårrågen såddes på våren, som framgår av namnet. Den 
skulle sås tidigt, och den såddes merendels i blandning med havre, 
blånnesä (blandsäd). 

Larsmässerågen såddes tidigt på hösten och skördades redan 
vid Larsmässan, alltså vid pass fjorton dagar tidigare än annan 
råg. Den var liksom vårrågen mycket god men avkastade helt 
ringa, varför de flesta bönder upphörde med denna rågsort på 
1870-talet, och under 1880-talet tog odlingen härav alldeles slut. 

Vinterrågen kunde sås hur sent som helst. Bara den kom i 
jorden tre dagar innan det frös till, redde den sig. Den kunde sås 
vid jultiden, om det var blidväder. 

Vinterrågen växte utefter marken till att börja med — den 
liksom ullade sig — men på våren gick den i höjden. Ett enda 
utsädeskorn kunde ge upphov till flera strån, bara det fanns must 
och näring i jorden, ty »rågen lejer drängar ända till midsommar», 
heter det enligt ett gammalt talesätt. Men själva axet var inte sär-
skilt stort, och kornen var små, magra och mörka. Det blev ett 
mörkt bröd efter den rågen. (Hudene.) 

Ibland misslyckades vinterrågen, och även om den gick till, 
gav den ringa utbyte. I bästa fall sådde man en skäppa på fjär-
dingen, d.v.s. på ett fjärdedels hemman, och ungefär lika mycket 
vårråg. Däremot odlade man rätt mycket korn, mest sexradigt, 
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men även tvåradigt förekom. Korn användes till gryn, malt och 
kokmjöl. En del bönder, som hade särskilt bra jord, odlade så 
mycket korn, att de kunde bereda malt för avsalu, eller också 
bytte man sig till råg mot malt. (Ornunga.) 

Havren användes allmänt som brödsäd före 1880, dels enbart, 
dels i blandning med råg. Som redan nämnts skedde blandningen 
helst före sådden. En del råg och tre delar havre svarade rätt 
bra mot varandra. Rågkornen var små och förslog bättre. I goda 
år fick man ungefär hälften av varje. Bröd, som bakades av 
blandsäd, kallades blånnebrö. Sådant bröd var vardagsbröd även 
i förhållandevis burgna hem. (Ornunga.) 

Dessutom bakade man bröd av enbart havre. Det blev ett 
vitt bröd efter den gamla svenskhavren, vitt som det vitaste vete-
bröd, och gott tillika. Bara man ugnstorkade havren före mal-
ningen, försvann den beska smaken. (Källunga.) 

Före 1880 förekom ingen annan havresort i norra Gäsene än 
den gamla svenskhavren. Ris pan (vippan) var rätt stor men klent 
satter. Var havren sådan som den skulle vara, var kornen vita, 
men den urartade rätt snart, om den odlades på samma jord år 
efter år. Då blev kornen tunna och magra och fick långa svarta 
borst, som man kallade rumper. När andra havresorter kom i 
bruk, så bönderna kunde jämföra sort med sort, brukade de säga: 

— Den dara rumpehavren avkastar allt bra dåligt. Inte lönar 
det sig att odla sådan havre, när det finns bättre sorter. (Hudene.) 

Svenskhavren mognade minst fjorton dagar tidigare än de 
förädlade sorterna. Fjorton dagar efter midsommar var den fär-
dig att skördas. I bästa fall avkastade den sjätte, högst sjunde 
kornet. Men bönderna sådde inte stort annat än havre den tiden. 
Till slut kunde havren gå ut, och då fick de bara vildhavre. 

Bönder, som hade säd, så att det räckte till, tog utsäde av 
egen skörd, i så fall framkastet, d.v.s. den säd som var tyngst 
och som föll längst fram vid kastningen. Dessemellan brukade 
utbönderna köpa utsäde från slättbygden; det var de tvungna till, 
ty eljest gick havren ut för dem. Då blev den luden, grå och 
konstig. Sådan havre hade ingen k jarne, som det var någon tyngd 
eller kraft i. (Hudene.) 

Så länge bönderna odlade svenskhavre, hade de nästan alltid 
någon vildhavre i åkrarna. Den mognade tidigare än den verk-
liga havren och självsådde sig. 
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Ett år — det var på 1840-talet -- hade Jonas i Vithatt inte 
säd, så han kunde beså all sin, jord, utan en åkerlycka fick ligga 
osådd. Men åkern hade, Jonas ovetande, besått sig med vildhavre 
föregående sommar, och den mognade i god tid. Jonas högg av 
bhimma och malde dem, som de var. Att rensa säden från agnar 
betraktades som slöseri, när man led brist på spännmål. 

— Ja, det går väl an för Jonas, sade grannarna då, han har 
redan mogen säd, han. (Källunga.) 

Före 1870 gällde havren 5 daler pundet, d.v.s. 83 öre, men 
under fransk-tyska kriget (1870-1871) steg den till 1: 25 för 
samma vikt.' Anledningen till prisstegringen var närmast den, att 
engelsmännen uppträdde som köpare. Nu blev det fart på nyod-
lingsarbetena. Bönderna dikade ut sina mader och andra sank-
marker, och på dem gick havren till ofantligt bra. Man började 
även använda förädlade sorter. 

En sorts havre, som gick särskilt bra till på mossodlingarna, 
var svarthavren. Den växte och blev hög som råg. Den gav även 
rikligt med kärna. En olägenhet var emellertid, att den mognade 
sent. Inträffade tidig nattfrost, kunde hela skörden gå till spillo. 
En annan olägenhet med svarthavren var den, att den inte gick 
i handeln. Den kunde t.ex. inte användas som brödsäd, och engels-
männen ville inte ha den. Kom några svarta korn bland vithavren, 
så passade uppköparna genast på att pressa ned priset. Vidare var 
den svår att tröska. Halmen var lång och seg och snodde sig om-
kring slagvalen, då man tröskade med prägel, och omkring trum-
man, då man tröskade med verk. Allt som allt: småbönderna 
tröttnade på svarthavren fort nog. Men på de större gårdarna 
bibehöll man den sorten, ty den var som sagt rikt givande, och 
här hade man användning för havren som foder för hästar 
och grisar. 

Nyodlingarna medförde stora förändringar. Nu kunde en del 
av fastjorden läggas i träda, man kunde odla mera råg och vete. 
Vid denna tid började man även med klöverodling, varigenom 
jorden kom i bättre kultur. 

På slättbygden började man rätt allmänt med klöverodling 
redan på 1860-talet, men i Gäsene dröjde man till fram på nästa 
årtionde. Härom berättar en äldre man följande: 

1  Ett lispund=8,5 kg. Priset alltså c:a 10 öre per kg. Efter 1871 var 
priset i det närmaste 15 öre per kg. 
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Ett år i början av 1870-talet köpte min far ett pund röd-
klöverfrö på torget i Lidköping och sådde. Han var den förste som 
odlade klöver här i Stenunga. Men den gången misslyckades han, 
det blev en buske här och en där, för övrigt bara ogräs. Jorden var 
antagligen allt för kalkfattig. Men han gav sig inte med det, utan 
nu köpte han hem kalk och kalkade jorden. Sedan gick klövern 
till rätt bra, och i den mån han tack vare kalk och växelbruk 
fick jorden i kultur, lyckades han ännu bättre med såväl klöver 
som säd. 

Men grannarna misstrodde kalken i det längsta. 
Men I ser la, att det växer bättre nu, sedan jag kalkat, 

sade far. 
Det kunde de inte neka till, men de trodde att kalken berö-

vade jorden all näring, så att den inte kunde bära något i fram-
tiden. 

Att kalka, sade de, ja det gör rika föräldrar och fattiga 
barn. 

Så småningom kom de förstås på andra tankar, men det var 
först långt om länge. 

På 1880-talet började man med postejer (probstejer), legover 
och andra förädlade havresorter; en sort kallade man för tysk-
havre. Några år senare följde plymhavren, en sort som blev sär-
skilt omtyckt och som odlas än i dag. 

På slättbygden med sin i allmänhet bördiga jord gick dessa 
sorter bra till från första början, men så var ej fallet i skogs-
bygden. Här blev resultatet ofta nedslående. Orsaken var när-
mast den, att jorden var utarmad genom ensidig havreodling, men 
långt ifrån att inse detta skyllde bönderna på utsädet. Bäst att 
hålla sig till den gamla svenskhavren menade en och annan. Vis-
serligen gav den ringa utbyte, men den misslyckades dock aldrig 
så helt och hållet som den förädlade havren stundom gjorde. Det 
var först i den mån man övergick till växelbruk och klöverodling 
man fick fram de verkligt goda skördarna. Det visade sig då, att 
man på en del håll kunde få fram lika goda skördar här som 
på slättbygden. 

Vilken skillnad det är mellan nutida sorter och den gamla 
svenskhavren framgår av följande: 

Under krigsåren 1914-1918 hade bönderna rätt till vissa 
kvantiteter spannmål i det s.k. självhushållet. Havren som var 
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fri från ransoneringsbestämmelserna, användes till havregryn. Var 
havren av god beskaffenhet, erhöll man mellan 48 och 52 kg gryn 
efter 100 kg havre. Men så var det en bonde i en gäsenesocken, 
som sände åstad 100 kg svenskhavre till grynverket i Vårgårda 
— det var en sådan där envis gubbe, som alltid höll på det gamla 
och mente, att det var bäst, så även beträffande säden — men 
han fick endast 18 kg gryn efter sina 100 kg havre. Så litet gav 
svenskhavren i ren kärna gent emot de förädlade sorterna. 

Höstarbetena. 

När man väl var färdig med säden, återstod ett annat arbete, 
där alla måste hjälpas åt, och det var, när petåtera skulle upp. 
Ibland följde detta arbete omedelbart på sädesbärgen, ibland 
dröjde man en vecka eller så. Det berodde alltsammans på om 
det varit sen eller tidig skörd. Ty man tog inte gärna upp pota-
tisen förrän fram i slutet av september. Så länge värmen höll i 
sig, stod den sig bäst i jorden. Men å andra sidan var man ange-
lägen om vackert väder, då man skulle ligga i lanna. 

När potatisen skulle upp, brukade man bytas åt, d.v.s. man 
återgäldade hjälp med hjälp. På så sätt gick arbetet lättare, och 
man hade roligt, medan man arbetade. Sådana dagar var det fullt 
upp med mat, nästan som på kalas. En stående rätt var revpanne-
kaka, som bakades av råriven potatis med tillsats av ägg och 
kryddor. 

När stenungabönderna skulle ha upp sin potatis, hörde de sig 
för hos 'sina grannar, så att de inte ställde till med upptagning på 
en och samma dag. Då kom de överens om, att den dagen tar vi 
upp hos er, och den dagen kommer I hem till oss. Så gick man till 
det ställe, där man hade upptagning, så många som kunde ta sig 
ut, och då tog man vanligtvis upp potatisen på en dag. 

När man fått upp sina egna potatisar, var det ens skyldighet 
att hjälpa grannarna, detta för så vitt de inte allaredan fått sådan 
hjälp. Det var mest ungdomar, som gick bort på petåtehjalper. 
De tyckte det var roligt komma tillsammans. Så fanns det en del 
backstugusittare, som inte hade något särskilt för sig. De tingade 
på långt i förväg, att de skulle få hjälpa till. Någon betalning 
kom aldrig ifråga, men de, som var fattiga, fick både det ena och,  
det andra i matväg: bröd, sovel och en kruka mjölk då och då. 
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Det var den hjälpen de ville gottgöra med arbete. Och så hade 
de kalas den dagen. Det var också något att sätta värde på. 
(Hudene.) 

Allra roligast hade vi det hos Kvarnas, säger en berättare. 
Där brukade vi vara en 20 eller 25 stycken, mest ungdomar. 
Dagen före eller samma dag på morgonen brukade Kvarnas alltid 
slakta ett får, så de fick färskt fårkött till middagen. Det var 
kalasemat, kanveta. Vi ungdomar fäste oss emellertid inte så myc-
ket vid maten, utan det var kvällen, vi väntade på. Då gick vi 
samman i kvarnakammerrt och kvarnen och lekte alla möjliga 
roliga lekar. Jag minns särskilt en kväll, då vi hade så roligt. Men 
så började en del bli oroliga, för de var tillsagda, att de skulle 
vara hemma vid bestämd tid. Så skulle vi flickor gå, men då hit-
tade vi inte våra träskor. Dem hade pojkarna gömt undan, en 
av varje par. Nu måste vi stanna, tills det behagade pojkarna 
att ta fram våra tillhörigheter. Vi hade väl ingenting emot en 
stunds lek och skoj, och nu hade vi pojkarna att skylla på. 
(Hudene.) 

Det var emellertid inte alla bönder som hade vuxna ung-
domar att lita till, ty det var ju först och främst de, som var 
roade av arbetsbytet. Då berodde det på om hustrun hade tid 
och lust att gå bort. I vilket fall som helst behövde bonden inte 
bli utan hjälp, ty det fanns gott om folk, som arbetade mot be-
talning. Dagspenningen gällde 12 skilling per dag och maten på 
1880- och 1890-talen. (Larv.) 

Det förekom även, att fattigt folk tog upp potatis åt bön-
derna mot lön in natura. Plockaren erhöll då en halvskäppa per 
arbetsdag, men maten fick han hålla sig med själv. På så sätt 
kunde backstugusittare och andra, som saknade jord, arbeta sig 
till erforderligt vinterförråd. (Laske-Vedum.) 

Då man tog upp potatis, arbetade man två och två. Alla ville 
vara duktiga och ligga främst, men de två, som var par och som 
plockade i samma korgar, måste naturligtvis följas åt. Man valde 
därför gärna till kamrat någon, som var lika god. Vidare var det 
en självklar sak, att man skulle plocka med sig potatisen, inte 
gräva ner den. Var det någon, som bara skummade på ytan, blev 
det snart känt, och sedan ville ingen ha den personen till hjälp: 

Fanns en jordfast sten i fåran, hjälpte den fram plockaren 
en bit. En sådan sten kallades torpare. Den som hade många tor- 
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När potatisen skall plockas upp, skaffar man hjälp, så att man får upp den 
på en dag eller två. Varje deltagare i laget är försedd med en hacka. Potatisen 

plockas i korgar av den typ bilden visar. Gård i Larv. Foto 1921. 

pare på sin fåra, klarade sig naturligtvis fint. Han fick i sin tur 
hjälpa någon, som låg efter. 

På herrgårdarna brukade rättaren gå omkring med en hacka 
och anställa prov här och var för att se om arbetsfolket plockade 
med sig potatisen. Fann han då kvarglömda potatisar, fick den 
vårdslöse plockaren veta om det. Då fick han dem i ryggen. Bond-
pojkarna brukade på skämt tillämpa samma metod. Fann de 
kvarglömda potatisar, var det ett omtyckt nöje att kasta dem i 
ryggen på den plockare, som slarvat bort dem. I det fallet gjorde 
man knappast någon skillnad på pojke eller flicka. Gammalt folk 
däremot aktade man sig för att antasta. (Larv.) 

Efter potatisupptagningen följde en mångfald andra arbeten: 
gödseln skulle ut, vinterrågen skulle sås och stubbåkrarna höst-
läggas. Det var ett arbete, som tog både dagar och veckor i an-
språk. En man hade fullt göra med att följa öken. Kvinnorna 
hade sina speciella arbeten. Det räckte till för litet var. 

I oktober var det slut på höstbetet. Nu avgjorde man, vilka 
får och vilka nöt som skulle slaktas eller eventuellt säljas. Slakt- 
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djuren fick inte tära på vinterfodret; det var gott om man hade 
så mycket, att det räckte till för livdjuren under vintern. Grisen 
sparade man emellertid till i december, och nu gällde det att måna 
för honom, så att han blev fet och grann till dess. 

Om möjligt gjorde man undan alla utearbeten före flöttedan, 
som inföll den 24 oktober. Ty under den vecka som följde, var 
alla tjänare lediga, vare sig de stannade kvar i tjänsten eller flyt-
tade. Under denna vecka höll prästerna husförhör och ung-
domarna hade sina lekstugor. Sista veckan i oktober kunde så-
lunda ingen räkna med som arbetsvecka. Då skulle man vila ut 
och ha roligt. Detta gällde först och främst ungdomarna, men 
även de äldre tog det lugnare då. De såg till, att djuren fick sitt 
foder och sin vård, och för övrigt sysslade de med litet av varje; 
men alla större arbeten fick som sagt stå te (vila). 

Med första veckan i november högg man i på nytt Nu tog 
man itu med trösken på allvar. Med november satte kölden van-
ligtvis stopp för alla utearbeten, och med kylan kom det rätta 
tröskevårt. Några köldgrader underlättade nämligen detta arbete. 
Då gick säden ur så lätt mot i råväder. Nu blev det ett trös-
kande på alla logar runt om i bygden. Man började med rågen, 
sedan följde blandsäden, så kornet. Havren fick ligga till sist, ty 
den var tåligast att förvara. 

Den tiden var det sed, att grödan skulle tröskas upp under 
samma år, som man bärgat den. Om man inte tröskade upp, 
innan nytt år gick in, fick man ingen tur till den nya skörden, 
sade man. Och: får en inte ur laa, så får en inte heller nå i 'na. 
Men eftersom ingen trösk kunde förekomma under julasöckna, 
d.v.s. dagarna mellan jul och nyår, måste man alltså vara färdig 
med trösken till jul, om man ville vara färdig, innan nytt år gått 
in. (Od.) 

Vad den sädesfattiga utbygden beträffar, var det inte svårt 
att tröska färdigt i tid. Värre var det på slättbygden, -där bönderna 
hade rikligt med säd av alla slag. Som regel gällde emellertid, att 
man skulle vara färdig till kyndelsmässan, om inte förr. Efter jul 
blev råttorna alltid mycket värre; detta var en anledning «  till att 
man måste raska på, om man ville ha något med av säden. (Larv.) 

Under den tid trösken pågick, började man arbetet redan vid 
3- eller 4-tiden på morgonen. Det kallades att tröska otte. Vid 
7-tiden öktade (rastade) man, medan man åt frukost, varefter det 
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Efter inbärgad skörd plöjes åkrarna, varigenom jorden beredes för nästkom-
mande års sådd och skörd. Här användes en överumsplog. Gård i Trävattna 

socken. Foto 1930. 

egentliga dagsarbetet vidtog. Man tröskade, så länge man såg av 
dagsljuset, men inte längre. Att tröska i den tidiga ottan var som 
sig borde, men om någon fortsatte med arbetet på kvällen, lät 
det så ansjogt (spöklikt). 

Efter några dagars trösk gjorde man ett uppehåll, medan 
man rensade den tröskade säden och bar cl lon. Sedan fortsatte 
man arbetet som förut. 

Sista tröskedagen, antingen den inföll tidigare eller senare, 
rådde sådan iver i väntan på stälakanna. Nekerna i ladan ploc-
kades upp i samma ordning, som de lagts in. De första nekerna, 
stälen, blev alltså de sista vid träsken, och det var just under dem, 
som brännvinet låg. När det led mot slutet, hette det: 

— Nu tar vi stälakanna i dag. (Larv.) 
Men även om brännvinet inte låg på ladans botten, slutade 

ingen trösken utan en extra kanna. Man hade flera sätt att för-
säkra sig om densamma. 
9 
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Den som slog sista slaget vid trösken vart logubbe. Han 
skulle bestå på de andra. (Laske Vedum.) 

Den som slog sista slaget — nej, det var väl den som kom 
sist av lon — vart logubbe, och han skulle bestå på tröskelaget, 
kaffe och brännvin. 

Den som slog sista slaget vid trösken vart tröskeleigen. (Norra 
Vånga, Edsvära.) 

Vem som än slog det sista slaget, visste husbonden sin plikt 
att bestå, och vanligtvis var det också han, som gick sist av lon. 
Han skulle se till att allt var i ordning och att dörrarna blev 
ordentligt stängda. Ett tungt och långvarigt arbete var till ända; 
inte att undra på, att man hade behov av att festa om ett slag. 

Hur säden rensades enligt gammal metod redogöres för i ett 
kommande kapitel om arbetsåret. På 1880-talet använde man sig 
av rensmaskiner på alla större bondgårdar. De kom i bruk unge-
fär samtidigt med de första tröskverken och kallades harper eller 
säaharper. I stället för att kasta blev det alltså bruk att harpa 
säden. De första rensmaskinerna var av ganska enkel konstruk-
tion och hemmagjorda, men de förbättrades undan för undan. 
Ännu vid sekelskiftet kunde man emellertid få se äldre personer 
på torp och småställen sitta och kasta sin säd med skovel. 

Men varken handkastning eller harpa gjorde säden fullkom-
ligt ren, och därför brukade man sållrea säden, innan den sändes 
till kvarnen. Råttorna var svåra och framme över allt, och det 
var mest för den usla råttelortens skull man måste rensa säden 
för hand. 

När man sållredde säden, brukade man tömma den i hal-
scheppa (halvskäppa), vilken därefter välvdes i säcken. Det lig-
ger nära till hands att antaga, att man använde skäppan just för 
måttets skull, men så var ingalunda fallet, ty man skulle inte 
mäta kvarnsäa å inte räkna kakera, så blev brödet drygt. Vid 
sållningen fyllde man därför ej skäppan med råge. Det var 
onödigt att fylla på, så att man spillde, hette det. I stället slog 
man i en slatt extra, så att man fick fullt mått, ungefärligen, 
antingen man bestämt sig för en skäppa eller halvtunna. De gamle 
betraktade skäppan med en viss vördnad, ty den omtalades i 
bibeln. Särskilt fäste man sig vid, att den fattiga änkan i Sarepta 
förvarade sitt lilla mjölförråd i en skäppa och att det på profetens 
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ord blev välsignat drygt. Så hoppades de gamle på den rätta 
välsignelsen av sin säd genom att först låta den komma i skäppan. 

Beträffande sållet var man av annan mening. Man undvek 
därför att tömma den sållredda säden direkt i säcken, för då blev 
det ingen drygsel i brödet. (Längjum, Edsvära.) 

Folk, som köpte sin säd, lade stor vikt vid hur säljaren mätte. 
Som måttkärl användes en halvskäppa, två mått utgjorde alltså 
hel skäppa eller en fjärdedels tunna. Om säljaren stöp halscheppa, 
vart det ett drygare mått, än om han fyllde den med skoffa (sko-
vel). Att stupa halvskäppan tillgick så, att den fördes in i säa-
stubben från sidan, varefter den vältes upp och fylldes med råge, 
och även härvidlag kunde säljaren visa sig mer eller mindre fri-
kostig. Den samvetsgranne och redbare säljaren gjorde först ett 
skakande på halvskäppan, sedan fyllde han den till brädden och 
knåka te (tryckte till) med båda händerna, varefter han fyllde på 
råge, tills säden rann över alla bräddar. Det skedde i enlighet 
med bibelns ord: 

— Ett gott mått, väl rågat, skakat och överflödande, skall 
man giva dig i skötet. 

JAKTEN OCH FISKET. 

Jakten och djurfångsten. 

Jakten var ett viktigt näringsfång vid sidan om jordbruk och 
boskapsskötsel. I skogsbygden, där åkertegarna var små och föga 
givande, var så gott som varenda bonde tillika jägare. Först och 
främst måste man inrikta sig på rovdjurens bekämpande. Denna 
jakt var så att säga förutsättningen för jakten på matnyttigt vilt, 
och den var även förutsättningen för böndernas boskapsskötsel. 
Hur det kunde gå, om man inte höll efter rovdjuren i tid, fram-
går av följande: 

Förr fanns det ofantligt med vilt på Edsveden. Där fanns 
älg, hjort och rådjur, och så fanns det naturligtvis rikligt med 
hare och skogsfågel och annat småvilt. Kungliga personer och 
högt uppsatta ämbetsmän kom ofta hit för att jaga. Här behövde 
ingen jaga förgäves. 

Men så kom vargarna. Ja, de fanns väl förut, men i slutet 
av 1700-talet förökade de sig så oerhört, att de tog herraväldet. 
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Efter några årtionden hade de totalt utrotat allt högvilt både i 
Edsveden och i angränsande skogar. Nu fick bönderna dyrt um-
gälla sin försummelse, ty nu blev det de, som fick bestå födan. 
(Larv.) 

Och vidare: 
Vargarna höll till i kronoparken. Där hade de sina ut (lyor), 

och härifrån gjorde de vintertiden långa strövtåg ut över den när-
liggande bygden. Larvabygden besökte de titt och tätt, ty den låg 
så pass nära. Då följde de alltid ån (Afsan). På så sätt kunde de 
komma ända fram till kyrkbyn utan att någon varsnade dem. 
Var det snö, gick vargarna alltid i varandras fjät. Och mot vin-
den. Då kunde ingen hund vädra dem. (Larv.) 

Enahanda berättas från Edsvära m.fl. socknar. Men i det 
stora hela var slättbygden rätt väl förskonad från vargarna. Detta 
framgår bl.a. därav, att bönderna brukade låta sina nötkreatur 
gå ute i hagarna dygnet om, så länge sommarvärmen varade. 
Ibland kunde det hända, att vargarna rev en kviga eller kalv, 
men inte tog bönderna in sina djur om natten för det. Nej, då 
skickade man bud på Skötten (kronoskytten) i Vånga, och så fick 
han skrämma på vargarna ett tag. 

Vargarnas egentliga tillhåll var de stora skogarna och öde-
bygderna. Under sommaren levde de parvis, men när vintern kom, 
flockade de sig och strövade från den ena skogen till den andra. 
Då hade de vissa bestämda struk, som de följde. Ett sådant gick 
från Vånga- och Gryteskogarna (i Ullene) över Salaholms-, 
Gisslareds- och Bodaskogarna till kronoparkerna på länsgränsen. 
Satte vargarna till att yla och tjuta i kvällningen, vart en allt 
kuslig till mods litet var, ty då visste man, att odjuren samlade 
sig. Och när nästa dag kom, sporde man att än den och än den 
mistat ett husdjur, (Trävattna.) 

Alldenstund vargarna var boskapens farligaste fiende, låg 
det i böndernas eget intresse att hålla efter dem. Det skedde genom 
skallgång, genom fallgropar och varggårdar, förgiftat bete och 
med tillhjälp av skjutvapen. 

Varje vår, innan boskapen släpptes ut på bete, gick man skall-
gång genom alla hagar och marker, där boskapen skulle beta. 
Hände det då, att vargarna rev ett djur, sedan man släppt i vall, 
anordnade man skallgång på nytt. Varje socken eller del av sådan 
utgjorde ett skallag med sin skallfogde. Det var denne, som bå- 
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dade till skallgång. Utrustningen bestod av varjgarn (stora och 
starka nät), pikar att hänga upp näten på samt klubbor och spjut, 
På varje hel gård måste finnas ett vargspjut, och varje man, som 
deltog i drevet, måste vara utrustad med en spikbeslagen klubba. 
Vad nätet beträffar måste bönderna hålla en viss längd, som sva-
rade mot 4 famnar för hel gård. Ägare till mindre gårdar höll 
vanligtvis ett nät gemensamt. Vid anskaffandet bekostade var 
och en den del, som svarade mot hans gård i mantal. Då varg-
skall anordnades, band man samman de olika gårdarnas vargnät 
till en garngal (garngård), som man satte upp på den plats, mot 
vilken man ansåg lämpligast att driva vargen. För att denne ej 
skulle smita undan i annan riktning, utsattes vaktposter sidledes, 
arma (armarna). I buskarna bakom garngården dolde sig några 
handfasta och väl beväpnade män. När allt var klart, satte drevet 
igång med hornblåsning, skrammel och oväsen. Fanns vargen 
inom det inringade området, flydde han undan, och gick allt 
efter beräkning, hamnade han i nätet, där han trasslade in sig 
under fruktlösa försök att komma loss. Han blev då lätt ihjäl-
stucken av förste man, som hann fram. Ville man skona skinnet, 
slog man ihjäl honom med klubban. Skott lossade man endast 
om så skulle vara, att vargen gick igenom nätet, ty om det fanns 
någon mera varg inom området, vände han och gick igenom dre-
vet eller vaktkedjan, så snart han hörde skottet. För det mesta 
fick man dock inte mer än en varg om gången, någon gång två. 

Norra delen av Hudene socken, Edsveden, och angränsande 
område av Källunga utgjorde ett skallag, nämligen Essvens skallag. 
Den siste skallfogden hette Sparv; han hade varit soldat i yngre 
år. Det sista vargdrevet gick någon gång i slutet av 1830-talet. 
Den gången var garnen uppställda vid en mosse, som de kallade 
Skinntröjemossen, och här var det fyra f.d. soldater, nämligen 
Roos, Kjell, Hög och Sjö, som höll vakt. Det var gubbar, som 
kunde hantera vapen, det, ty de hade varit med Karl Johan i 
Tyskland, då han stred mot Napoleon och hans fransoser. Efter 
den betan fick de heta tusklannsgubba. (Källunga.) 

Men apropå tysklandsgubbar fanns ingen, som kunde mäta 
sig med Isak Green i Norra Vånga. Under 1813-14 års krig ut-
märkte han sig för mod och rådighet och avancerade till kapten. 
Efter krigets slut blev han förordnad till jägmästare över Eds-
veden och Vångaskogarna m.fl. Han bekämpade vargarna först 
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och främst genom att uppsöka deras u/ och oskadliggöra ungarna. 
Det var en farlig jakt, ty det var förenat med livsfara att komma 
när ett vargul. Men Green var aldrig rädd. Folk trodde, att han 
stod i förbund med själve den onde, så djärv var han. Saken var 
emellertid den, att Green var en enastående skicklig skytt, och 
han hade en bössa, som han under alla förhållanden kunde lita 
på. När han krafsat ut vargungarna, stoppade han dem i en stor 
skinnväska, alla så när som en, den fick undergå pina. När varg-
honan hörde sin unge skrika, kom hon rusande. Då gällde det 
att hålla bössan i beredskap och att inte darra på handen. Green 
dröjde med skottet, tills varghonan var så nära, att han kunde 
skjuta henne genom den öppna käften. Kom hannen, fick han sig 
ena varmer kula i glipen, han med. Men han vände för det mesta, 
när han kände, att det osa krut. 

På dessa jaktfärder brukade Green ha en rask och pålitlig 
dräng med sig. Det var han, som höll vakt, medan Green drog 
ut ungarna. Vidare hade han god hjälp av bönderna, ty varhelst 
dessa varsnade eller misstänkte ett vargul, sände de bud på 
Vångaskytten, och han tvekade aldrig, fast han ofta nödgades 
resa milslånga vägar. Men tack vare Green, hans oförvägenhet 
och väl uttänkta jaktmetoder, minskades vargarnas antal ganska 
hastigt. (Edsvära, Norra Vånga.) 

Green lät även anlägga ett stort antal varggropar, och äldre 
sådana satte han i brukbart skick. En varggrop, ehuru raserad, 
finns på den s.k. Rovgårdsöjan å Skaraborgs Edsmären. Antag-
ligen har denna grop stått i förbindelse med en rov- eller varg-
gård — namnet tyder på en sådan. Enligt en uppgift var det en 
hejderidare, d.v.s. en uppsyningsman över kronans allmänningar, 
som anlade de första varggroparna på Edsveden, antagligen i slu-
tet av 1700-talet, och han bekämpade rovdjuren med sådan fram-
gång, att han blev befordrad till jägmästare. Även namnet Ben-
krok tycks antyda en fångstplats för rovdjur. Sedan man tagit 
skinnen av de fångade djurens kroppar, lämnade man dessa till 
spis åt rävar och korpar, men benen låg kvar och skräpade i den 
avlägsna ödemarken. 

En varggrop skulle vara minst 5 alnar djup (=3 meter). Vad 
vidden beträffar, tycks den ha varit ungefär lika stor, alltså 5 alnar 
i tvärlinje, men någon gång kunde den uppgå till 7. Dock är att 
märka, att gropen ej fick vara så vid, att det fångade djuret kunde 
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ta språng och hoppa upp. Var gropens botten inte allt för hård, 
pålades sidorna, eller ock bekläddes de med kluvna och planade 
stockar, vilka fogades samman med tillhjälp av dymlingar i lik-
het med vad som skedde vid hustimring. På så sätt höll stockarna 
säkert samman och kunde motstå trycket från yttersidorna. 
(Källunga, Hudene.) 

Beträffande groparna på Skaraborgs Edsmären framgår 
emellertid, att dessa varit stensatta på samma sätt som man sten-
satte de äldre brunnarna, dock med den skillnaden att gropen 
gjordes något vidare i bottnen än upptill. Även om vargen skulle 
få fäste för sina tassar mellan stenarna, fanns likväl ingen möj-
lighet för honom att hoppa upp. Hade vargen väl kommit i grop, 
fick han allt stanna där. (Larv.) 

I gropens mitt ställdes en stång, men den kunde också läg-
gas rätt över. I vilket fall som helst utgjorde den ett fäste för 
några spröt, på vilka den konstgjorda markytan lades ut. Denna 
bestod av gammalt murket ris och gråmossa. Det fanns de, som 
var så förfarna i konsten att gillra varggropar, att till och med 
folk kunde gå ner sig i dem. 

Bengta far på Torpet t.ex. råkade gå ner sig i en varggrop, 
och han var ändå jägare. Han hade varit ute och vittjat giller, 
och så råkade han komma in på en stig, som var ett gammalt 
vargstruk. Och där i gropen fick han ligga i fyra dygn, innan man 
fann honom. 

En annan gång råkade en tiggarkäring ta miste på stigen i 
halvskymningen, och som hon gick, datt hon ner i en varggrop. 
Men som tur var, kom ägaren redan nästa dag för att se till sin 
grop. Då hade han en varg, en räv och en käring i gropen. 

Käringen berättade, att hon hade både bröd och sovel i sin 
påse, då hon föll ner. Och vad hon hade, det kastade hon för 
vargen. 

— Se här, Gullfoten min! sa hon. Då lugnade vargen sig. 
Han åt upp, vad han fick, och lät käringen vara i fred. Se, varg 
var inte värt att säga, då kunde man råka illa ut, även om man 
inte låg i en varggrop. (Källunga.) 

Givetvis grävde man inte gropar över vilka stigar som helst, 
utan här var det fråga om djurstigar på kronans allmänningar, 
fjärran från människors boningar och allfarvägar. Här hade 
folk ingenting att beställa, menade man. Den, som jagade eller 
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satte ut giller här, var ute i olovliga ärenden och fick följaktligen 
stå sin egen risk. Men som sagt, det var farliga gropar för både 
folk och fä. Bönderna betackade sig för dem, och även på krono-
allmänningarna måste man gärdsla omkring groparna under den 
tid djuren gick ute på bete för att förebygga olyckor. 

Men fram i november, när boskapen var kommen i hus, röjdes 
alla stängsel undan. Nu kunde man gillra fallgroparna med utsikt 
till fångst, ty nu var tillgången på föda betydligt mindre även för 
rovdjuren, och nu hade dessa djurs skinn sitt fulla värde. Hade 
vargarna rivit tamdjuren under sommaren, fick åtskilliga av dem 
umgälla den skada, de gjort, med sina skinn under vintern. 

Vad rov- och varggårdarna beträffar, finns ingen närmare 
uppgift om hur de varit beskaffade. Själva gården bestod vanligt-
vis av en hög och stark inhägnad, så konstruerad, att vargen väl 
kunde komma in i den, men inte ut. Till varggården hörde även ett 
stängsel, som sträckte sig ett stycke ut i terrängen å ömse sidor 
och benämndes »armarna». Meningen med dessa var, att de skulle 
fånga in och leda vargarna mot själva gården. 

Enligt en beskrivning, som härleder sig från en gammal krono-
jägare, fanns ett slags varggårdar med fångstgropar i en tre-, fyr-
eller femsiding. Mellan groparna var ett stängsel, och på den fria 
platsen innanför groparna, öjan, band man en get, vilken med 
sitt ideliga bräkande lockade vargarna till platsen. Groparna gill-
rades på sätt, som redan är berättat; de försågs alltså med en 
konstgjord markyta. Första varg, som försökte bemäktiga sig 
rovet, hamnade i en grop. Det kanske kom ett par i följe och 
hamnade där båda två. Kom det fler, lät de övriga inte avskräcka 
sig av att ett par av deras kamrater försvann, om de ens lade 
märke till det i sin iver att få del av bytet. Ansatte hungern dem, 
gav de sig inte, så länge det fanns någon oförsökt väg in. Var 
tur och lycka med, kunde man på så sätt fånga ett flertal vargar. 
Geten stod lika välbehållen på sin öja, för så vitt hon inte frös eller 
svalt ihjäl. (Larv.) 

En varg som fångats i grop, dödades på så sätt, att man 
stack en grenklyka med långt skaft, ena varjatjuva, över nacken 
på honom, och så tryckte man den med all kraft mot gropens 
botten, och vargen kövdes (kvävdes). Det var ingen lätt sak att 
placera klykan över vargens nacke, helst om han nyss kommit 
i grop och hade sin fulla livskraft i behåll. Lyckades man inte 
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med det, fick man sticka eller klubba ihjäl honom, men mången 
gång hade vargen legat i gropen så länge, att han var halvdöd 
av svält, och då var han snart avfärdad. Skott ödslade man inte 
på varg, som man redan hade i sitt våld, ty krut kostade pengar, 
och det tog tid att stöpa kulor. Även vargspjutet sparade man om 
möjligt för att inte skada skinnet. 

Men i den mån skjutvapnen förbättrades och blev allmänna, 
använde man sig naturligtvis först och främst av dessa i kampen 
mot såväl vargen som andra rovdjur. 

Ännu på 1830-talet förekom vargarna ganska talrikt, men 
sedan avtog deras antal år från år. 1856 rev ett par vargar en ko 
för smeden i Kåryd, Larvs socken, men det var sista gången de 
rev ett husdjur i den socknen. På våren 1861 rev ett par vargar 
en ko för en fattig backstugusittare i en grannsocken. En av dessa 
fick kort därpå sin bane, och på hösten samma år sköt Henrik 
Andersson på Bäsingen en varg vid Onsjö bro. Det var den andra 
av dessa båda vargar, trodde man. Hur som helst, sedan hördes 
ingen varg av varken här eller där. De var sin kos. Det var med 
stor lättnad, som bönderna efter denna dag kunde släppa i vall 
sina husdjur utan att bekymra sig för odjuren. (Larv.) 

Även räven fångades rätt allmänt i gropar, ravagroper. 
Dessa var något mindre och förlades närmare bebodda trakter, 
ty räven söker sig som bekant gärna fram till gårdarna nattetid. 
Som bete användes slaktavfall, självdöda djur o.d. Under somma-
ren stängde man omsorgsfullt även omkring rävgroparna. Hur det 
kunde gå, om man lämnade dessa öppna, är redan berättat. (Larv.) 

Till de skadegörande rovdjuren hörde också lon. Den var 
visserligen ej lika allmän, men gjorde dock åtskillig skada på det 
mindre villebrådet samt fåren. 

Ett år i början av 1870-talet blev en massa får ihjälbitna på 
en gård i Larv, som hade betesmarker i gräns med kronoparken. 
Ingen kunde begripa, vad det var för djur som tog död på dem. 
De låg där med avbiten hals och blodet utsuget, i övrigt orörda. 
Varg kunde det inte vara, för den river upp sitt byte. Räv kunde 
det inte heller vara, varför man misstänkte lon. Men litet var 
höll före, att det sista lodjuret redan fått sin bane. 

Kronojägare Lindgren löste emellertid gåtan. Hans hundar 
hade gång efter annan fått upp ett spår, som de tappade på en 
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ås med stora ekar, Hasselåsen. När Lindgren fick höra talas om 
de ihjälbitna fåren, anade han sammanhanget. Nästa gång hun-
darna fått upp samma spår, granskade han ekarna litet närmare. 
Då fick han se en lo ligga på en tjock gren. Erfaren jägare, som 
han var, lockade han först till sig hundarna och kopplade dem 
på en bits avstånd. Sedan ställde han sig så, att han kunde vara 
säker för anfall, ifall lon skulle ta språng. Så sköt han. Lon gjorde 
ett väldigt hopp och kom ned på en plan stenhäll. Där kröp den 
ihop i samma ställning, som den haft på grenen. Lindgren bytte 
skott och gick därefter fram till stenen, men då var lon redan 
död. Det var en gammal hanne, en strövare, som efter många års 
bortavaro återvänt till sina gamla jaktmarker. Skottet inbringade 
Lindgren 25 riksdaler. (Larv.) 

Berättelserna om rovdjurens härjningar, i all synnerhet var-
garnas, har etsat sig in i folks minne. Om de gamle inte har något 
annat att meddela, så nog kan de berätta om tassa, hur svåra 
de var o.s.v. 

När vargarna väl var sin kos, dröjde det inte länge, innan 
älgar och rådjur återvände. De första älgarna kom från Halle-
och Hunneberg, där de haft ett något så när fredat tillhåll under 
den värsta vargatiden. Sedan de kommit åter, förökade de sig 
fort, ty det var ingen, som ofredade dem på många år. Det fanns 
många äldre personer, som aldrig sett en älg, och när de helt 
oförmodat stötte ihop med en sådan, blev de stört förskrämda. 
De blev mycket mera rädda för älgtjuren med sina stora horn 
än tassen. Men i den mån älgarna blev allmänna och folk fick 
lära känna deras fredliga natur, försvann rädslan. 

Det mindre villebrådet klarade sig bättre för vargarna, det 
lyckades de aldrig utrota. Hur riklig tillgången var på småvilt 
under 1800-talets förra hälft, framgår av följande: 

När man vaknade om morgnarna, kunde man få se hela skoc-
kar av orrar sitta på gärdslet omkring bigården eller i buskarna 
utmed stuggaveln. Där satt de lika trygga och lugna som en 
skock tamhöns. 

Nästan lika gott var det om hare, halvtama också de, men 
det var inte ett sådant skjutande efter dem då som nu. Det är 
skjutvapnen och skjutandet, som satt skräck i det vilda, tror man. 
Tjäder fanns, men den var inte så talrik. Nu finns det övervägande 
tjäder, då var det tvärt om. Det kom sig av att bönderna svedde 
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August Lindgren, född i Ornunga socken 1840, död i Hudene 1922. Lindgren 
innehade kronojägartjänsten på Skaraborgs Edsmären under åren 1870-1905. 

Han var nitisk i tjänsten och god skytt. 

och brände i sina marker, och orrarna tycker om kalmarker. På 
åkrarna fanns det gott om rapphöns. 

Räv, mård och ekorre var det likaså god tillgång på. Utter 
fanns i vartenda vattendrag. Den var svårfångad, så att den kla-
rade sig. 

Skogsfågel fångade man för det mesta i snara. Var det fanns 
en myrstack, satte man upp ett rishag rätt över den. Därvid läm-
nade man en liten öppning på stackens topp, och i den satte man 
en tagelsnara. Hade man tillgång på spiatetrå (fin mässingstråd), 
var det så mycket bättre. När orrarna kom för att bala (krafsa 
upp gropar) i stacken, gick de från den ena sidan till den andra, 
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och första orre, som gick över, fastnade i snaran. Även hare 
fångades rätt allmänt i snara. 

Personer, som hade tillgång på skjutvapen, jagade med till-
hjälp av en uppstoppad lockfågel, en s.k. bulvan. Denna sattes 
fast vid en stång, som placerades i ett träd, och skytten tog plats 
i en rishydda i närheten, ena orrahötta. När orrarna kom och slog 
ned i trädet med lockfågeln, passade skytten på och sköt. 

En omtyckt jakt var vidare att skjuta tjäder på spel om 
vårarna. 

Det fanns, som sagt, god tillgång på småvilt, och många äg-
nade sig åt jakten, men det var inte alla som gjorde så stora bra-
vader i jaktmarkerna. (Norra Gäsene.) 

Inledningsvis har jag erinrat om en sägen, enligt vilken kung-
liga personer och högt uppsatta ämbetsmän besökt Edsveden i 
och för jakt under den tid, då tillgången på villebråd var som 
rikligast. Vilka dessa kungligheter varit, finns ingen uppgift om. 

Karl XI var ju mycket intresserad av jakt i sina yngre år, 
och man vet, att han åtminstone vid tvenne tillfällen gästat sin 
vän, prosten Runius i Larv. Denne hade tidigare varit amiralitets-
predikant i Karlskrona, och det var kungen, som skänkte honom 
Larvs pastorat som lön för trogen tjänst. Men det är väl föga 
troligt, att han givit sig tid till jakt under sina färder genom lan-
det, upptagen av regeringsbestyr som han jämt och ständigt var. 

Om Gustaf III berättas, att han en gång besökte major Leo-
nard Gyllenhaal på Höberg, och då anordnade denne en jakt till 
konungens förnöjelse, men på vilket skogsområde jakten hölls, 
vet man inte. Som minne av detta besök skänkte konungen major 
Gyllenhaal en kamin, vilken för endast ett tiotal år sedan fanns 
i behåll på Höberg. Den stod då i en av flyglarna, och då denna 
byggnad brann ned härom året, gick kaminen förlorad. 

Däremot har det till nu funnits gamlingar på orten, som 
kunnat berätta om en kunglig jakt på hösten 1878, då prinsarna 
Carl och Oscar jagade småvilt på Älvsborgs Edsmären. Av her-
rarna i prinsarnas sällskap fäste man sig särskilt vid en greve 
Lewenhaupt, ty han var liksom pappa för dem allihop, prinsarna 
inbegripna, men de var ju inte så gamla vid tillfället. Carl var 
endast fyllda 17 år och Oscar 19. Carl var glad och skämtsam, 
och det tyckte gubbarna om. Honom räknade de som sin prins, 
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Kruthorn med hagelpung. Genom en mekanism kunde såväl krut som hagel 
mätas ut i lagom stora portioner. Foto A. Winbo 1947. 

för han var hertig av Västergötland. Oscar däremot var mera 
lugn och allvarlig. 

Under förmiddagen roade sig samtliga med klappjakt, men 
efter en rast vid 12-tiden delade man upp sig i tvenne lag. Prins 
Carl och en del av herrarna fortsatte med klappjakten, men prins 
Oscar, greve Lewenhaupt m.fl. tog hundarna och gick ut på 
passkytte. 

Är 1896 besökte Oscar II Skaraborgs Edsmären, och denna 
gång gällde det Algarna. Nu hade dessa förökat sig så rikligt, att 
man ansåg lämpligt beskatta stammen. Dagen ifråga fälldes inte 
mindre än 13 älgar, och av dessa sköt konungen ett flertal. Han 
var också vid allra bästa humör. 

Året därpå fälldes 10 älgar på samma park. Då var det jäg-
mästaren för reviret, som jagade. 

Följande år, 1898 alltså, förnyade Oscar II sitt besök, men 
denna gång blev jaktlyckan inte lika god. Orsaken var väl när-
mast den, att kronojägaren, som hade hand om drevet, råkade 
blåsa av detta, innan älgarna hunnit fram. Följden blev att all 
skottlossning måste inställas med hänsyn till drevkarlarna. Älg 
efter älg rusade fram ur skogsbrynet och rätt genom skyttarnas 
led. Visserligen skulle man kunnat skjuta flera av dessa utan 
risk för människoliv, men när konungen inte lyfte bössan, vågade 
naturligtvis ingen annan skjuta. Bytet blev denna gång endast 3 
älgar. Konungen råkade i misshumör. 
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Sedan dess har ingen kunglighet frestat jaktlyckan på Eds-
märens kronoparker. 

Om fisket. 

Förr i tiden var såväl den ena som den andra bygden långt 
vattenrikare än nu. Tåstareds sjö, som nu är utdikad och torr-
lagd så gott som helt och hållet, var rätt betydande så sent som 
på 1850- och 60-talen. Då fanns det gott om fisk där, både gädda, 
abborre, mört och lake. 

Som pojke var jag med om att snara gädda, säger en berät-
tare. Då gick man utmed sjölannet, tyst och varligt och kikade. 
Fick man då se en gädda stå stilla och gona sig i vassen, sänkte 
man ner snaran, och så förde man den sakta och varligt framåt, 
tills den stod bakom gälarna på gäddan. Då ryckte man till och 
gjorde på samma gång ett kast inåt land. Ifall gäddan skulle glida 
ur snaran, så hamnade den på det torra likafullt. Men det var ett 
fiske, som tarvade åtskillig vana. 

Ljustring förekom rätt allmänt, men det fisket förutsatte att 
man hade en båt, så man kom ut på sjön. Justra hade 8 till 10 
hullingförsedda tinnar eller tänder, som man kallade dessa. Skaf-
tet var av trä, 3 till 4 alnar långt. Det var emellertid endast i klart 
väder man kunde ljustra. Lyste solen, såg man så grant, var gäd-
dan stod. Då högg man henne med ljustran bortom gana (gälarna). 

Om våren, då gäddan lekte, lade man ut russjer (ryssjor) i 
bäckadragen. Då tog man henne så lätt. För övrigt fiskade man 
med nät. Näten sattes ut på kvällarna och vittjades följande 
morgon. 

Vid såg- och kvarndammar fångade man ål i eilkister. Vid 
Hårda kvarn tog de ofantligt med ål. 

Om vintern, då det var klaris, som det brukar vara några 
dagar, sedan det frusit till, passade man på och slog isgädda. Då 
gick man ut med en träklubba med långt skaft. Fick man se en 
gädda, drämde man till henne över huvudet. Men det fick lov 
att ske fort, så hon inte smet sin väg. Träffade man rätt, vände 
gäddan buksidan upp, då var det inte svårt att se var hon låg. 
Var isen inte allt för tjock, slog man hål med klubban, vars ena 
ände var spetsad. Men var isen tjock, högg man hål med en isbill. 
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När isen blivit tjockare och ogenomskinlig, kanske snöbelagd, 
kinka man. Då högg man hål i isen med isbillen och sänkte ner 
en metrev i hålet. Revens andra ände var fastbunden vid en 
kävlinge, d.v.s. ett stycke av en trädgren, så pass tjock att man 
bekvämt kunde banna (sluta handen) om den samt så lång att 
den räckte över hålet i isen. 

Större fisk, såsom storabborre och gädda, stack man med 
en kniv bakom bortre ryggfenan. Då rann blodet av, och sedan 
kunde fisken inte slå med stjärten längre. Ålen stack man i rum-
pen. Småfisken bröt man nacken av, så snart man fått den i 
händer. 

När fiskaren fått nog för dagen, trädde han upp fiskarna på 
en vidja. Den träddes genom gälarna och ut genom gapet. Fisk 
efter fisk träddes på en och samma vidja. När fiskaren gick förbi 
stugorna i byn, sade man: 

— Nu kåmmer den dare gubben mä ena stor bälta (knippa) 
fesk. 

Fick fiskaren endast några få stycken fiskar, trädde han 
dem på en krok, som han skar i någon albuske. Gäddor och stor-
abborre såldes, men småfisken förbrukade man själv. (Källunga.) 

Om fisket i Nossan berättas vidare: 
På den tiden jag var hemma och hjälpte min far med kvar-

nen i Knutse, tog vi upp ofantligt med fisk ur ån. Jag minns att 
vi kunde få näten fulla av laxöring, mört och abborre, då vi 
satte ut dem på vårarna. Vi fick mer än vi kunde förbruka i eget 
hushåll, men det var att dela med sig till mäldare (sådana som 
kom till kvarnen för att mala) och gålbönner (grannar) och vem 
som ville ha. Det var aldrig fråga om att sälja på den tiden. 
(1880-talet, Hudene.) 

Numera är det inte många som har tid eller intresse för 
sötvattensfiske, men däremot vill alla vara med om att ta kräveker 
(fiska kräftor), när den tiden på året kommer att de är lovliga. 
De goda kräftfiskena behåller strandägarna emellertid helst för 
sig själva, och där vem som helst får gå, är fisket föga lönande. 

Inte så förr, då fanns det kräftor, så det myllrade av dem 
i varje liten bäck. Då kunde ett par man med tillhjälp av bloss 
plocka upp en hel skäppekätel (kittel som rymde en hel skäppa) 
på ett par timmar, och på den tiden fanns det stora och goda 
kräftor, vart man gick. 
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Att fånga kräftor med bloss kallade man att blussa (uttalat 
med långt öppet u). Hur det gick till, framgår av följande: 

När man skulle ut på kräftfiske, plockade man ihop gamla 
utslitna riskvastar och satte ett par bitar torr björknäver i riset 
på varje kvast. Sen blossade de väldeliga. När en då kom med 
blosset, kröp kräftorna fram ur sina hål för att se på jusen (lyset). 
Fick de tid på sig, kröp de upp på stenar och berghällar. Det var 
bara att plocka så fort man hann. (1860-talet, Källunga.) 

För övrigt fångade man kräftor med metespröt och håv. Som 
bete användes tåsser (grodor), det var det vanliga. Pojkarna slo 
tdsser, flådde och band fast dem vid spön, vilka man därefter 
stack ner utmed stenar, vallkanter och gamla alrötter, där kräf-
torna höll till. Så snart det nappade, lyfte man försiktigt på spöet 
och stack under en håv. Då låg där kanske en tre—fyra stycken 
och slog med stjärtarna. Så gick man från spö till spö och vittjade. 

Pojkarna mette upp kräftor och sålde, men det var inte så-
dana priser på dem då som nu. Fick man 20 öre tjoget, var det 
inte illa. Lyckades man meta upp en 20 å 25 tjog på kvällen, blev 
det ändå en god dagspenning. Mot slutet av 1890-talet steg priset 
till 25 öre per tjog, och ändå fick man bära kvällens fångst långa 
vägar. (Larv, Trävattna.) 

Redan på 1880-talet begynte såväl fisk som kräftor att avtaga 
i en del mindre vattendrag. Orsaken var närmast de stora moss-
odlingarna, ty genom dessa fylldes bäckar och åar, som stod i 
förbindelse med mossarnas avloppskanaler, med kallt och grum-
ligt kärrvatten. Mångenstädes ödelades fisket så gott som helt och 
hållet. De kräftor, som numera fångas i dylika vattendrag, kallas 
dukråveker (dykräftor) och har ej samma godhet som de ur-
sprungliga. 

En annan orsak till kräftornas avtagande i antal är givetvis 
den, att mindre vattendrag går lättare att fiska ut. I de större 
vattendragen, såsom Lidan och Nossan, finns fortfarande gott om 
kräftor, och i all synnerhet gäller detta Sämsjön, gäsenebygdens 
förnämsta fiskevatten. Här har i alla tider idkats ett lönande fiske, 
men numera är det kräftorna som dominerar. De betalar sig näm-
ligen bäst. Sämsjökräftorna är vida kända och eftersökta för sin 
godhet. Bönder, som har strandrätt vid Sämsjön, kan år för år 
göra sig mycket goda förtjänster på sitt kräftfiske. 
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SKOGSBRUKET. 
Ekskogen. 

Det enda skogsträd, som allmogen hyste något större intresse 
för, var eken. Detta träd var nämligen bärande på samma gång 
som det lämnade ett gott och hållbart virke. Att man värdesatte 
eken såsom ett bärande träd, sammanhänger med att svinen till 
stor del födde sig på ekollon. De fick gå fritt omkring i hagarna 
sommaren över, och fram på hösten åt de upp sig och blev slakt-
feta tack vare ollonen. Det förekom även, att man insamlade ek-
ollon till vinterfoder åt svinen. Följaktligen sparade man på 
ekarna i det längsta, särskilt i inägorna, under det skogen i övrigt 
skövlades. 

Att intresset för eken var stort, framgår bl.a. därav, att en 
och annan omtänksam bonde planterade ekskog. Visserligen fanns 
en bestämmelse, enligt vilken det ålåg bonden att för varje fälld 
ek eller bok plantera två nya träd. Planteringen tillgick så, att 
man samlade upp fullt mogna ollon och stack ned dem på lämp-
liga platser. Men det skedde knappast på grund av påbudet. Bon-
den såg till nyttan, och det var nog. 

Det berättas om en bonde i Hudene, Magnis (Magnus) i iispe-
slätt, att han roade sig med att gå omkring i sina hagar, och var 
han såg en lucka, stack han ner ett ekollon. Där så var lämpligt, 
lät han sätta plantor. Med tiden fick han på så sätt en enastående 
vacker nyplantering, och då lät han kalla syn på skogen. Det 
skedde antagligen med den beräkningen, att han skulle få till-
stånd att avverka och försälja en del äldre ekar, men härutinnan 
bedrog han sig. När jägmästaren kom, lade han beslag på hela 
ekskogen, såväl den nyplanterade som den äldre, för statens räk-
ning. Och Magnis blev vid högt vite förbjuden att röra så myc-
ket som en enda ektelning, ty enligt laga bestämmelser hörde den 
tiden allt ekvirke å såväl krono- som skattejord konungen och 
riket till. Dels var ekvirket en viktig exportvara, dels erfordrades 
massor av ekvirke för de många krigsskeppen. Det var alltså när-
mast flottans behov man på detta sätt ville värna om. Endast 
ruttna ekar och risekar, d.v.s. sådana ekar som ej gick upp i stam, 
samt ekar, som var till skada för växtligheten på åker eller äng, 
fick av jordägaren fällas, dock först efter laga syn. 

Frälsemännen var emellertid i samma rätt som kronan. De 
10 
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kunde fälla så många ekar, de behagade, på sina sätesgårdar, de 
kunde t.o.m. bestå sig med ekved i sina spisar, vilket många ofrälse 
förargade sig över, inte minst prästerna, som också gärna ville 
elda med ekved. Den var kraftigare och värmde följaktligen bättre 
än annan ved. Härtill kom att den spred en behaglig lukt i rum-
men. Det luktade herreboning, där man eldade med ekved. 

Det berättas om prosten Arvid Afzelius i Larv, att han alltid 
eldade med ekved. Men han som andra ofrälse måste så nådigt 
anhålla hos höga vederbörande om utsyning. Det mötte i regel 
inga svårigheter, ty det fanns gott om ekar på prästgårdens ägor. 
Mycket berodde naturligtvis på jägmästaren eller den som stämp-
lade, om han var välvilligt stämd — och varför skulle han inte 
vara det, då det gällde prästen? Fanns där bara en torr gren, 
kunde man lika gärna ta trädet först som sist. Och fanns där ett 
hål efter en bortfallen gren, var det likaså en anledning. Jo, som 
sagt, var stämplaren välvillig, så nog visste han råd. 

Är 1830 utkom emellertid en förordning, enligt vilken jord-
ägaren genom lösen kunde förvärva sig full nyttjanderätt även till 
ekskogen. En son till den ovan omnämnde Magnis i Äspeslätt, 
Lars i Äspeslätt, begagnade sig av denna rätt, i det han 1842 in-
löste ekskogen från kronan. Är-1875 bortföll även betalnings-
skyldigheten. 

Ett skogsområde, som just på grund av sin rikedom på ekar, 
betytt ofantligt mycket för stora delar av mellersta Västergötland, 
är den gamla kronoallmänningen Edsveden. Den sträckte sig 
från Södra Härene i sydväst till Falbygden i nordost och omfat-
tade delar av Gäsene, Kulling, Laske och Vilske härader. Gustav 
Vasa lär på sin tid ha ägnat denna park sitt särskilda intresse på 
grund av det goda ollonfläsk, han bekom härifrån. Intresserad av 
att räkna och väga, som denne landsfader var, anmodade han en 
gång en av sina uppsyningsmän att låta räkna Edsvedens ekar. 
Men då svarade denne: 

— Ers nåde, det är lika omöjligt att räkna Edsvedens ekar 
som att räkna stjärnorna på himlavalvet. 

Kungen var alltså särskilt glad åt de präktiga ekarna, om 
man får sätta tro till sägnen. Att eken varit det förhärskande trä-
det på Edsveden råder väl intet tvivel om. Det framgår av såväl 
äldre ortbeskrivningar som de många mossfynden. Jättestora ek-
stockar ligger inbäddade i mossarnas dy. Även boken tycks en 
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gång ha varit ganska allmän att döma av liknande fynd. Fort-
farande finns ett vackert bokbestånd i den del av parken, som 
ligger inom Källunga socken. 

Ekskogen hörde alltså konungen och riket till, varom bön-
derna tid efter annan i hotfulla ordalag erinrades. Men, sägs det, 
de högg eke likafullt. De ansåg sig ha uråldrig hävd, och höga 
vederbörandes många bestämmelser tog de just ingen notis om. 
Huvudsaken var, att man höll samman, så att inte den ene gick 
och angav den andre. För övrigt gick socken-, härads- och krono-
allmänningar samman utan tydliga gränsmärken; i varje fall fanns 
inga hägnader, som skilde den ena allmänningen från den andra. 
Det var inte alltid så lätt att avgöra, var gränsen gick, detta i all 
synnerhet om viljan inte var med. 

Om ekhuggning på kronans park berättas bl.a. följande: 
Det fanns väl inte en stuga i vare sig Gäsene eller Kullings 

härad, utan att den var byggd av eke från Edsveden. Där jord-
mån och andra betingelser var särskilt gynnsamma, stod ek intill 
ek, och ekar så stora, att ingen numera kan göra sig en föreställ-
ning därom. De största ekarna kunde man varken fälla eller be-
arbeta, utan man höll sig till de medelstora. De, som var ungefär 
två fot i genomskärning och av ordinär längd, lämpade sig bäst 
till timmer. Träden fälldes under vintern och forslades fram till 
bestämmelseorten, medan kärr och vattendrag låg tillfrusna. Hur 
en dylik transport tillgick, framgår i någon mån av följande: 

Under 1820- och 1830-talen fälldes en myckenhet ekvirke på 
ett skogsområde, som man kallade Hällesta öja,1  eftersom det låg 
på gränsen till Hällestads socken. Här stod skogen tämligen orörd, 
ty öjan låg långt bort och var omgiven av mossar och sankmar-
ker. Sedan man fällt träden och sågat av stammarna i lämpliga 
längder, forslades dessa på svallisarna, som lägger sig över kärr, 
råsar (sänkor) och vattendrag på senvintern. När man kom till 
Kärtareds bäck, följde man den, tills man kom ut på mossarna 
och maderna norr om Skaraberget. Härifrån hade man en bra 
vinterväg. Det var samma väg, som nordbönderna begagnade sig 
av på sina boråsresor. Var det så, att virket skulle forslas vidare, 
t.ex. till Hov eller socknarna därneromkring, var det bara att 

1  Ett område som i äldre tid varit omgivet av vatten, egentligen en 
liten ö. 
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fortsätta samma vinterväg söder ut. Eller om virket skulle väs-
ter ut till någon socken i Kulling, hade man likaså goda vägar, 
blott man passade på i den rätta årstiden. (Hudene.) 

Även i Laske härad hämtade man sitt byggnadsvirke huvud-
sakligen från Edsveden, ehuru från andra områden. Skogen var 
stor, inte mindre än 11 socknar gick i gräns med den. 

Visserligen var det inte allt sko gshugge, som skedde opåtalt. 
Rich. Hjort berättar i sin beskrivning av Laske härad, att det 
under 1700-talet förekom ständiga rättegångar just på grund av 
olovligt skogshugge på kronoparken, och de som stulit där, fick 
stå på gången i kyrkan med en lövkvist i handen. Även Gäsene 
härads tingsprotokoll har åtskilligt att berätta om liknande rätte-
gångar. 

Men, säger en ortsmeddelare, det var mest backstugusittare 
och småfolk, som hade hemslöjden till näringsfång, man lagförde 
och bötfällde, d.v.s. om de hade något att böta med, varom inte 
fick de göra en resa till Mairiestad eller Vänersborg, som var det 
vanliga. Vad bönderna beträffar, högg de förmodligen mången 
gång med kronobetjäningens vetskap. Och blev de anmälda, fanns 
det aldrig några vittnen. (Larv.) 

Varför då angiva småfolket mer än andra? Svaret framgår 
av det redan sagda. Bönderna betraktade allmänningarna som 
sina. De hörde bondejorden till, menade man. Även om kronan 
gjorde en del förbehåll beträffande eke och villebråd, var det 
dock bönderna, som stod äganderätten närmast. Dessutom ansåg 
man, att hemslöjdarna gick för hårt åt skogen. Det skulle väl 
vara någon skillnad på besuttna och obesuttna. Vem var det som 
fick svara för alla skatter och utlagor? Jo, bonden. Han skulle 
hålla knekt och knektatorp, han skulle hålla skjutshäst och 
skjutskarl, han skulle underhålla vägar och broar, han skulle 
se till att vägarna var farbara mitt i rykande yrväder, då andra 
fick sitta inne i sina varma stugor, hans gård var upptaxerad till 
det yttersta, och varje fyrk måste han gälda. Alla utlagor som 
tänkas kunde lastade man på honom. Och varför? Jo, därför att 
han ägde en bit jord. Skulle han då inte ha rätt att förse sig med 
nödigt virke för underhåll av hus och byggnader eller nybygg-
nad, då så tarvades? Det var ingen stöld utan bonderätt. Så hade 
det åtminstone varit. Svarvare och skålknallar, som ödde skogen 
utan att lägga ett rött öre i skatt, hade inte i skogen att göra. De 
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fick stå sitt kast, om de inte höll sig därifrån. Så resonerade man 
på bondehåll. 

Men hur förhöll det sig med bevakningen, eftersom hugge 
verkligen förekom i så pass stor utsträckning. Ja, den tycks ha 
varit något ojämn, ibland fanns bevakare, ibland inte. Jägmäs-
taren bodde i Norra Vånga, men förutom Edsveden hade han 
flera andra kronoallmänningar att tillse. För övrigt var det mest 
villebrådet, som den tidens uppsyningsmän intresserade sig för. 
Det gängse namnet var också skotten eller fullständigare krone-
skotten, detta oberoende av tjänstegrad. Det fanns gott om tjuv-
skyttar, och det gällde att hålla efter dessa, om villebrådet ej 
skulle utrotas helt och hållet. Dock stod det skytten fritt att jaga 
hur mycket som helst för egen räkning. Bevakningen skedde 
alltså till stor del i eget intresse. Av samma orsak ålåg det även 
kronans skytt att hålla efter rovdjuren. Själva skogen var däremot 
av underordnad betydelse. 

Under årens lopp intogs en stor del av parken för odling 
och bebyggelse enligt länsstyrelsens medgivande. Stora områden 
förvandlades emellertid genom skoningslöst huggande till kal-
marker. De lagar, som tid efter annan utfärdades till skydd för 
skogen, tycks i det stora hela icke ha haft åsyftad verkan. Det 
område, som kronan sent omsider lät inhägna och sätta under 
särskild bevakning, utgjorde knappt en tredjedel av den ursprung-
liga parken. En sådan ödeläggelse skulle ej varit möjlig, om be-
vakningen varit effektiv. Kronan hade ekvirke nog för skepps-
byggen m.m. i skogar, som låg bättre till än Edsveden, och det 
var stort, om man kunde hålla uppsikt över dessa. Att orsaken 
åtminstone delvis varit bristande intresse, framgår bl.a. därav, 
att riksdagen 1824 beslutade, att sådana allmänningar, som kro-
nan ej oundgängligen behövde för virkets skull, helst borde säljas. 
Om ett dylikt erbjudande berättar en av ortens gamle: 

Med anledning av riksdagens beslut (1824) fick ett flertal 
socknar, som låg i gräns med Edsmären, ett erbjudande, enligt 
vilket de kunde få lösa vissa områden från kronan till ett pris 
av tre öre per tunnland. Några hudenebönder funderade verk-
ligen på saken, men ovissa om vad som var klokt eller inte, upp-
sökte de en man vid namn Hyll i Stenunga. Denne var en högt-
betrodd man i socknen, och hans omdöme ansåg man sig 
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alltså kunna lita på. När gubbarna framställt saken för honom, 
sade han: 

— Ä i så dumma, så i vell lösa parken mä tre öre tönne-
lannt? Må så vara, att kruna vell förbehålla säk eket — dä kan 
i la skaffa er ändå — män hu kan la inte bära bort jola. Den 
legger dar dän sa legga, vem sum än rår um'a. I får allt ha par-
ken te bete nu sum förut. Var inte dumma å kasta bort era pänga 
i onödan! 

I enlighet med detta kloka råd avstod man alltså från alla 
funderingar på inlösen av det föreslagna området. (Hudene.) 

Många vidsynta och förståndiga män i riket upprördes emel-
lertid över kronans beslut att avyttra sina skogsparker för en så 
obetydlig penning. Tack vare dessa män fattade riksdagen efter 
några år ett nytt beslut, enligt vilket parkerna skulle inhägnas 
och förvaltas för svenska statens räkning. Detta beslut gällde 
naturligtvis även Edsveden eller Edsmären, som parken från 
denna tid kallas. Då vart bönderna allvarligt bekymrade. Parken 
skulle inhägnas och bevakas. Den vändningen hade de inte 
tänkt sig. 

När därför Karl XIV Johan en gång på 1830-talet reste genom 
Hudene, uppvaktade en del sockenbor honom och anhöll om 
tilldelning av mark från kronoallmänningen, ty de hade små 
gårdar och dåligt bete för boskapen på egna ägor. 

Kungen var nådig och lovade, att han skulle göra vad han 
kunde. Efter en tid — förmodligen 1834 — kom mycket riktigt 
ett gåvobrev, enligt vilket varje helt hemman fick 120 tunnland 
från kronan som betesmark. 

Med anledning härav hölls ett sammanträde i Gate. Bland 
dem, som då mötte upp, var även' berättarens fader, Johannes 
Pettersson i Jonstorp. Jägmästare Lindkvist, som ledde förhand-
lingarna, såg helst att staten fick behålla sina allmänningar, både 
denna och andra, så långt möjligt var, oförminskade. Han erin-
rade bönderna om, vilka dryga hägnadsskyldigheter, som skulle 
följa med tilldelningen, och rådde dem att avsäga sig densamma. 
Och som underhållet av hägnader den tiden verkligen var myc-
ket betungande, följde en del bönder jägmästarens råd. De reso-
nerade som så, att de hade marker nog ändå. Men Johannes Pet-
tersson var av annan mening. Han steg upp och sa: 
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Det Kunglig majestät och kronan skänkt mig, det vill 
jag ha. 

Då rusade jägmästaren upp, svor och förbannade de dumma 
bönderna, som stod efter mera mark men som inte förstod, inte 
ville eller kunde sköta den mark, de hade. Men notarien däremot 
stod på böndernas sida. 

Nå, vem svarar Johannes Pettersson för? frågade denne i 
detsamma jägmästaren rusade upp. 

Hade Johannes fått reda sina tankar och tala i lugn och ro, 
hade han naturligtvis svarat: 

För Hudene-Jonstorp. För detta var det hemman, han 
rätteligen hade att svara för. Men förolämpad och uppbragt ut-
ropade han: 

För hudabor! Och detta blev antecknat. 
När gåvobrevet anlände, erhöll samtliga åtta hemman i 

Hudene by 120 tunnland skogsmark vardera eller tillhopa 960 
tunnland. Men de gårdar, vilkas ombud avsagt sig tilldelningen, 
fick inget. Nu vart ägarna till dessa misslynta över att gå lottlösa 
och ingick därför med en ny skrivelse till Kunglig majestät, som 
även nu beviljade tilldelning, dock endast 60 tunnland per helt 
hemman. 

Kronan hade gott om mer eller mindre uthuggna skogsmar-
ker, och dessa kunde man saklöst avstå, menade höga veder-
börande. Förmodligen var det samma marker, som bönderna själva 
skövlat och som kronan några år tidigare erbjudit sig att sälja till 
ett pris av tre öre per tunnlandet. Det låter ju otroligt, men ett 
faktum är, att kronan ej ansåg de avverkade områdena värda 
att inhägnas och förvaltas för egen räkning. Ty när gränserna 
för den nuvarande parken gicks in (drogs upp), vilket skedde på 
1840-talet, enligt muntlig uppgift åren 1846-47, förbehöll sig 
kronan endast de områden, som hade skogen i behåll och som 
var sammanhängande. Och naturligtvis fäste man sig vid, att det 
fortfarande fanns goda ekbestånd. Vad som låg utanför den nya 
gränsen fick bönderna i närliggande socknar ta hand om. Allt 
som allt var det omkring två tredjedelar av den ursprungliga par-
ken, som på detta sätt skänktes bort, och väl det. Enda villkoret 
var, att bönderna skulle underhålla vissa sträckor av hägnaderna 
mellan sina egna och kronans ägor. Tills vidare fick detta ske 
gemensamt, men när bönderna skiftat, hölls ny hägnadsindelning, 
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enligt uppgift 1876. Många bönder avsade sig hellre sina andelar, 
än de ville binda sig för hägnadsskyldigheten. De andra fick då 
så mycket mer skogsmark att dela mellan sig. Detta är förkla-
ringen till att en del gårdar i berörda socknar har förhållandevis 
stora skogslotter, under det att andra gårdar med lika mantal har 
helt ringa skogsareal. Det är avrösningsmarken som utgör skill-
naden. 

I slutet av 1600-talet uppsattes ett stort antal kronprydda 
kalkstenshällar runt den dåvarande Edsveden. I och med att kro-
nan drog upp nya och betydligt snävare gränser kring sin park, 
kom dessa hällar att stå långt utanför densamma. En och annan 
häll flyttades, andra raserades, andra åter fick stå kvar på sina 
ursprungliga platser. En sådan häll står utmed vägen vid Sika, 
söder om kyrkan i Larv. Skogsranden går nu flera kilometer 
längre söder och öster ut, och där skogen en gång varit rådande 
utbreder sig nu bördiga och välodlade fält. En annan kronohäll 
står i Södra Härene, en tredje vid Våcknet i Hudene. Allt som 
allt torde de ännu kvarstående och till Edsveden hörande gräns-
märkena uppgå till ett tiotal. Inskriften varierar i någon mån, 
stavsättet likaså. På de stenhällar, som fått sin plats utmed all-
män väg, såsom de tre här nämnda, är inskriften denna: »Parken 
Edsweden ähr 24 mihl långh och 14 mihl bredh Ao 1695». Under 
de båda 4:orna har ursprungligen stått ett vågrätt streck, men 
under årens lopp har kalkstenen flagat sönder, och som följd 
härav har strecket plånats ut utom i något enstaka fall. Synligt 
eller ej betecknar den sista siffran fjärdedelen av mil. Parkens 
storlek år 1695 var alltså denna: »2 1/4  mil lång och 1 1/4  mil bred». 

Med hänsyftning på stenens tre kronor kallas dessa gräns-
märken krune- eller kronehaller. Ett annat namn är våckenstena 
eller vdckenhaller; detta senare namn tycks vara det allmänna i 
gäsenebygden. »Våcken» är ett äldre ord och syftar på vapen, i 
detta fall alltså riksvapnet tre kronor. Ordets bestämda form enligt 
målet är vackna och ingår även i namnet på platsen för några 
av dessa gränsmärken, såsom Vdcknabacka och Våcknet, ett f.d. 
skogvaktarboställe i Hudene. 

Vad den nya parken beträffar uppdelades den på tvenne be-
vakningsområden, nämligen Skaraborgs Edsmären, norr om läns-
gränsen, och Älvsborgs Edsmären, söder om densamma. Det var 
dessa områden, som inhägnades och sattes under särskild upp- 
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Denna sten, som står vid Kvarnö i Larv, är en av de kronprydda kalkstens-
hällar, som markerat gränsen för den forna Edsveden i nordväst. Inskriften 

lyder: »Cronoparken Edswiden 1695». Foto R. Linnarsson 1946. 

sikt. Och för att underlätta densamma satte man upp vaktstugor 
och grindar, där allmän väg gick in eller ut ur parken. Efter detta 
behövde ingen vara oviss om, vad som var kronans tillhörigheter. 

Icke förty fortsatte en del bönder att förse sig med ekvirke 
från kronoallmänningen, säger en berättare. Visserligen var det 
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inte så lätt som tidigare, men det gick allt, tack vare enighet och 
sammanhållning. 

När man fann tillfället lägligt, fick ett par man i uppdrag 
att bjuda med sig bevakaren till gästgivaregården i Stenunga och 
att hålla honom sällskap där en åtta dar eller så. Då knusslades 
det inte med brännvinet. Det ena ruset följde på det andra. Under 
tiden rådde gubbarna sig ganska fritt i skogen och fällde de träd, 
de ansåg sig behöva. De betraktade skogen som sin, för de hade 
alltid fått nyttja den, och de nya förordningarna ansåg man sig 
inte behöva ta alltför mycken hänsyn till. Men — lag är lag, 
antingen den är befogad eller inte. Om bevakaren eller någon 
annan uppsyningsman kom på dem i skogen, kunde de råka illa 
ut. Ty de som makten hade, hade också rätten. Allt som allt: det 
var bäst att vara på sin vakt, och därför fick pojkarna köra, när 
virket skulle forslas fram. De kunde inte ställas till ansvar på 
samma sätt som de äldre. Men de fanns där allt, gubbarna vill 
säga. De gick i skogsbrynet för att vara till hands, ifall någon av 
pojkarna skulle råka köra välte eller av annan anledning be-
höva deras hjälp. Ja, så kunde det tillgå i de tiderna. (Hudene.) 

Den begynnande skogsvården. 

I början av 1860-talet upptog hushållningssällskapet i Älvs-
borgs län ordnad skogsvård på sitt program. Äran härav tillkom-
mer väl i första rummet dåvarande landshövdingen i länet, Eric 
Josias Sparre, men mannen, som förverkligade programmet och 
som såg till, att något verkligen blev gjort, var jägmästare Oscar 
Gyberg. Denne hade studerat skogsvård i Tyskland, där man 
tidigare än här i Sverige insett vikten av rationell skogsvård. Efter 
återkomsten till Sverige blev han den drivande kraften. 

På våren 1868 gick en stor brand fram över Älvsborgs Eds-
märens tredje block. Elden uppstod på så sätt, att en man, som 
brände backe på Tranehalsa mossar, belägna i gräns med par-
ken, lämnat dessa utan uppsikt, medan han gick hem till sina 
morgonsysslor på gården. Men under tiden kom en virvelvind 
och kastade en brinnande torvhög långt utanför nyodlingen åt 
parken till. Här fick elden god näring i torkat fjolårsgräs, pors, 
ljung och småris, som växte i skogsbrynet. 

Så stod det till, när mannen kom tillbaka. Ingen människa 
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fanns i närheten, som han kunde anropa, och själv förmådde han 
just ingenting uträtta. Fram vid niotiden friskade vinden i, kom 
så en vindkåre och drev elden från marken upp i träden. Då gav 
mannen allt förlorat. I stället för att slå alarm sprang han bort 
och gömde sig. 

Rök och brandlukt gav emellertid snart tillkänna, att skogen 
brann. Folk skyndade till från skilda håll, och snart var även 
jägmästare Erasmie tillstädes. Denne var bosatt på Starrholmen 
i Källunga och hade följaktligen inte lång väg att resa. Nu blev 
det han, som tog hand om och ledde släckningsarbetet. Man högg 
upp gator och anlade moteldar, och så småningom lyckades man 
begränsa elden. Den hade då ödelagt ett område vid pass en km 
brett och tre km långt. 

Många sådana eldsvådor hade tidigare gått fram över sko-
garna, såväl kronans som böndernas allmänningar, och ingen hade 
gjort något för att hejda dem. Skogen var värdelös, ansåg man. 
Ja, många menade som så, att det var bara bra om den brann, 
för då fick man bättre bete för boskapen. Nu hade man dess 
bättre fått en annan uppfattning om skogen och dess värde. 

Följande vår lät jägmästare Erasmie beså det ödelagda om-
rådet, men den sådden misslyckades, ty man sådde i askan. Nästa 
vår, 1870 alltså, var det Gyberg som i egenskap av jägmästare 
övertog ledningen. Han visste, hur man skulle gå tillväga för att 
lyckas. Han lät hacka upp brandfältet, så som fortfarande sker 
vid skogssådd, varefter man sådde i hackhålen. Nu slog fröna rot. 
Gyberg visste ock, att man bör så tall, där marken är höglänt och 
torr, och gran i sänkorna. Planteringen från år 1870 är nu full-
mogen skog och ett av de vackraste bestånden på denna park. 

Gyberg insåg vikten av, att hedar och kalmarker, som be-
fann sig i privat ägo, åter blev skogbärande. Den tidens bönder 
hade dock inget intresse av skogsplantering. De tänkte först och 
främst på bete för boskapen och sina stora fårhjordar. Men mul-
bete och rationell skogsvård är som bekant oförenliga. Här måste 
staten först inköpa och inhägna de områden, man närmast intres-
serade sig för. Gyberg hade en ovanlig förmåga att tala folk till-
rätta, och tack vare honom lyckades man i de flesta fall att komma 
tillrätta med markägarna på rimliga villkor. Officiellt var det 
emellertid Sparre, som förmedlade affärerna, men hade Gyberg 
inte gjort förarbetet, hade Sparre antagligen kommit till korta. 
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Kalmarkerna inköptes efter ett pris av 10 till 15 kronor per tunn-
land. I enstaka fall betalades upp till 25 kronor, men det gällde 
då mindre ägolotter, som man ansåg sig böra lösa in för att få 
ett sammanhängande och avrundat område, vilket bland annat 
underlättade inhägnandet. 

Det var på så sätt de båda Svältorna inköptes och besåddes 
liksom den gamla kronoallmänningen Trenningshult i Nårunga 
m.fl. socknar. Den hade några årtionden tidigare slumpats bort 
för en obetydlighet. Nu inköptes den efter ovan nämnda priser, 
men staten gjorde det oaktat en god affär. 

Gybergs intresse för skogsvården sträckte sig emellertid vidare 
än så. Det var inte nog med att plantera och så för svenska sta-
tens räkning, utan här gällde det att intressera hela det svenska 
folket för skogen och skogens vård. Och Gyberg var mannen som 
kunde intressera andra. Han höll föredrag, han anordnade kurser 
i skogsvård, där han själv undervisade, och det var Gyberg, som 
först av alla vädjade till landets folkskollärare, att de skulle ta 
med sig barnen ut i skog och mark till planteringsdagar. För att 
kostnadsfrågan inte skulle lägga hinder i vägen, vädjade han till 
landstingen om anslag för att kunna ställa frö och plantor lik-
som sakkunnig ledning till de intresserade markägarnas för-
fogande. 

Efter några år började kalmarkerna grönska. Det var något 
nytt att se tall och gran skjuta upp i rader, rad intill rad så långt 
ögat såg. Folk reste långa vägar för att se den förändring, som 
skett. Man kände knappt igen sig på de förr så kala och ödsliga 
Svältorna. Och en dag kom kungen, den ståtlige och landsfader-
lige Oscar II. Då fick Gyberg sitta upp i bredd med konungen i 
hans vagn och visa honom omkring bland sina planteringar. Här 
fick han bevittna, hur man på fredlig väg erövrat land åter inom 
Sveriges gränser, en bragd som hjärtligt gladde den gamle kungen. 

När bönderna såg, med vilket gott resultat man kunde göra 
kalmarkerna skogbärande, blev också de intresserade. Den steg-
rade efterfrågan på skogsprodukter och bättre priser gjorde väl 
sitt till. Gyberg gjorde allt, som göras kunde, för att hjälpa dem 
tillrätta. En sak, som underlättade skogsplanteringen, var god 
tillgång på arbetsfolk. På 1880-talet hade en hackare vanligtvis 
50 öre om dagen och en plantör 25. Skogsstaten avlönade dock 
något bättre men ställde å andra sidan större krav på fullgod 
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Edsvedens jätteekar tillhör det förgångna, men ny ekskog växer upp ur själv-
sådd. Ett dylikt ekskogsområde i sydvästra delen av Skaraborgs Edsmåren 
utgör numera reservat. Bilden visar ung ekskog från detta område. Foto 

R. Linnarsson 1946. 
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arbetskraft. På kronans parker hade en hackare under samma 
tid 75 öre och en plantör 50. Den tiden ansåg man detta som en 
god förtjänst, och man tog väl vara på dessa och andra tillfällen 
till extra förtjänster, ty det var huvudsakligen genom dem man 
kunde få sig en sparad slant. 

Bland dem, som arbetade under Gybergs ledning som skogs-
plantör, var en soldat vid namn Johan Mood, och ovanstående 
grundar sig väsentligen på hans minnen. Mood berättade vidare 
på den tiden han levde, att Gyberg var en hjärtans god man, men 
snar till vrede, om någon gjorde honom emot, så att det var 
minsann inte alla, som gillade den arge jägmästarn. Men det var 
sådana, som inte förstod eller kanske rättare sagt inte ville för-
stå honom. Gyberg tänkte först och främst på det allmännas 
bästa. Skogen måste vårdas och skyddas och skattas med viss 
beräkning, för att kommande släktled också skulle ha något att 
skatta. Detsamma gällde villebrådet. All rovdrift var honom för-
hatlig. Ingen kunde som han ömma för de värnlösa djuren i skog 
och mark. Men hur, många hade någon tanke på, att de skulle 
skyddas? Nej, man sköt så länge det fanns något att skjuta, ty 
om inte jag tar villebrådet, så tar någon annan det, resonerade 
man. Lovlig eller olovlig tid, det fäste man sig inte heller mycket 
vid, om man blott kunde undgå lagens väktare. Jaktvård, vad 
var det? Intrång i enskild mans rätt. Kan man undra på att 
Gyberg vart både ond och upprörd, när han allt som oftast fick 
med sådant folk att göra? 

Timrets användning. 

Som av ett föregående kapitel redan framgått, var ortens äldre 
bondstugor uppförda av ektimmer. På 1830-talet började man 
vid ny- och ombyggnader tillämpa en ny typ. Man byggde med 
högre väggar, högre dörrar och dito fönster. Eken var ett tungt 
och svårarbetat virke och lämpade sig ej särskilt väl för större 
hus. På båda sidor skrädda stockar höll naturligtvis form, men 
vanligtvis klöv man ekstocken i tvenne hälfter, och dessa stockar, 
som på ena sidan bestod av fast kärna och på den andra av 
lösare ytved, bågnade och buktade sig med tiden. I större hus 
från 1600- och 1700-talen, där förhållandevis burgna män stått 
för bygget, såsom t.ex. på ortens gamla sätesgårdar, finner man 
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ofta, att de undre varven är timrade med eke och de övre med 
furu. Det senare virket var lättare och band genom sin större 
längd husets olika delar bättre samman. 

I och med att bönderna övergick till den nya byggnadsstilen, 
övergick de även till furutimmer. Men värre var, att man på 
många håll saknade såväl ek- som furutimmer. Sedan kronan 
inhägnat sina parker och tillsatt bevakare, hade man ej heller 
dessa att tillgå. Till och med i en sådan gammal skogsbygd som 
Gäsene nödgades man köpa sitt byggnadsvirke från andra orter. 
Nårunga socken i häradets västliga del utgjorde dock ett undantag. 

Men i Vedens härad fanns stora skogar, vilka dittills stått 
så gott som orörda. Nu blev det liv och rörelse i dessa, särskilt 
i bygderna omkring sjön Säven, två till tre mil öster om Alingsås. 
Söder och öster om denna sjö ligger Sandhult, Bredared, Vänga 
och Tämta, vilka socknar samtliga hade gott om skog. Nårunga-
böndernas skogar, norr och väster om sjön, låg emellertid bäst 
till, ty de flesta köparna kom från slättbygden i Skaraborgs län, 
som man i Kulling och Veden kallade för Upplann. Upplänninga 
var sedan gammalt vana vid att köpa sitt virke, och de för-
stod att värdera detsamma. De hade pengar i pungen och gned 
inte så hårt på stuvra som t.ex. gäsbönnera och andra utbor, som 
aldrig lärt sig inse, att det var något värde i skogen förrän nu, 
då den fattades. Här besannade sig alltså ordspråket: — Ingen 
saknar kon, förrän båset är tomt. 

Efterfrågan på timmer och virke förstod vedensborna att 
utnyttja på bästa sätt. Vintertiden lät de avverka massor av tim-
mer i skogarna runt Säven, varefter detta forslades fram till far-
bar väg, medan isen bar och vinterföret varade. När våren kom, 
skräddes timret och lades upp i stora högar till tork och såldes 
sedan efter ett visst pris per aln. Här liksom i andra skogsbygder 
var det de självägande bönderna, som släppte till skogen. Back-
stugusittare, torpare och soldater m.fl., som endast hade sina 
armar att tillgå, fick hjälpa till med att fälla och köra fram tim-
ret. När avverkningstiden var över, hade samma personer arbete 
med att bila och lägga upp detsamma. 

Vidare satte man upp sågar i Säveån och varhelst det fanns 
ett fall, starkt nog att dra en ram eller en trissa. Vid dessa sågar 
förvandlades de största stockarna till plank, bräder och läkt. Så 
blev det arbete och förtjänst för litet var på den orten. Även för 
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kunderna var det en stor fördel 'att få köpa bearbetat och torrt 
virke i stället för oarbetat. Det var lättare att transportera och 
krävde inte heller så stort utrymme. 

Man fann emellertid snart, att det lönade sig vida bättre att 
sälja upptimrade hus än timmer. Eller: man högg upp husen på 
särskild beställning, alltså en motsvarighet till vad man numera 
kallar monteringsfärdiga hus. Köparen eller beställaren hade 
endast att låta märka ner timringen och att lägga stockarna i 
högar. Återstod så hemtransporten, och den var snart gjord, om 
man ställde till med en käre jälp. Hur det gick till på en sådan, 
skall berättas om under hjälper och gillen. 

Att på detta sätt hugga upp husen på ort, där man hade god 
tillgång på timmer, praktiserades ganska allmänt på 1840-talet, 
då socknarna byggde sina första skolhus. Södra Björke beställde 
1840 ett skolhus i Bredared. Året därpå beställde Grude och 
Hudene socknar var sitt skolhus, antagligen på samma ort. Slätt-
bönderna, som vid denna tid flyttade ut från byalagen, köpte 
eller beställde sig nya manbyggnader i Veden, och även i skogs-
bygden köpte sig en och annan bonde en tidsenlig stuga därifrån. 
I medio av 1840-talet beställde en rik bonde i Hudene en man-
byggnad i Tämta. Denna byggnad var länge den största inom 
socknen och skilde sig även till formen inte så litet från de äldre 
stugorna. Man förargade sig också rätt allmänt över den hög-
modige bonden, som inte nöjde sig med att bo som de och alla 
andra bönder i socknen, och förutspådde säker fattigdom, ty 
»stora och granna hus är ingen välsignelse med», sade man. Det 
var först på 1870- och 1880-talen man började bygga enligt lik-
nande mod, vad norra Gäsene beträffar. 

Som inköpsort för upphuggna hus nämnes förutom Bredared 
och Tämta även Sandhult. 

De övriga skogsalstren. 

Följande uppgifter avser närmast norra Gäsene, men då sko-
gen användes på enahanda sätt, varhelst man hade någon att 
tillgå, gäller de lika mycket angränsande skogsbygder av Kullings, 
Laske och Vilske härader. 

Först och främst var det eken man utnyttjade för olika ända-
mål. Var virket rätfullet, d.v.s. av sådan beskaffenhet att det lät 
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klyva sig enligt beräkning, sågade man av stockarna i vissa läng-
der enligt mått, varefter man klöv dessa till brädliknande skivor, 
som man kallade stav (stäver). Större stav användes till lagertun-
nor i bryggerier och brännerier. Kortare stav användes till baljor, 
byttor och kar m.m. En del stav förbrukades av laggare på orten, 
men större parten såldes till laggare i städerna, särskilt Väners-
borg, men även till Lidköping och Skara såldes en hel del. 

Vidare högg man ekspån till kyrktak, ekrar till vagnshjul 
m.m. En och annan bonde högg i sin egen skog, men för det mesta 
var det allmänningarna, som fick släppa till virket, och dit räk-
nade man i det längsta även kronans parker. 

Långa och något så när jämntjocka grangrenar höggs och 
såldes som virke till gjordar, ty alla laggkärl bandades med trä-
gjordar. För mycket stora kärl klöv man ut sådana av kvistren 
och rätfullen furu. Man kunde då få hur långa och breda band 
som helst, men det var ett stort slöseri med virke. Endast för ett 
par gjordar kunde man spoliera en lång och fin furustam. 

Vidare högg man massor av ek- och hasselspröt, som använ-
des till gjordar på mindre laggkärl, såsom smörbyttor, kaggar 
och stävor. 

Vad huggning och andra därmed sammanhängande arbeten 
beträffar var det rätt vanligt att bönderna överlät dessa på per-
soner, som arbetade mot dagspenning eller på ackord. Bönder, 
som förfogade över hästar och fordon, ägnade sig helst åt handel 

å 

och forande, ty detta lönade sig vida bättre. Men det fanns natur-
ligtvis även många bönder, som föredrog att både hugga och 
sälja. (Hudene, Källunga m.fl. socknar.) 

Under försommaren tog man bark. Backstugusittare och 
andra, som hade gott om tid, samlade in bark av sarde (sälg), 
vide och björk, som de sålde till någon sämskmakare på orten. 
Sälg- och videbuskar fanns gott om utefter vägkanterna, och 
där gick småfolket ingens äganderätt för när. I övrigt fick de 
komma överens med markägarna, vad de fick ta eller inte ta. 
Björkbarken drog man likaså av från unga telningar. Den an-
vändes av både sämskmakare och garvare för beredning av gul-
färgade skinn till västar och tröjor m.m. På den tiden, då man 
använde getskinn till byxor, sämskades dessa alltid gula. 

Bönderna åter, som hade gott om eke i sina hagar, höll sig 
11 
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huvudsakligen till ekbarken, ty den förslog vida bättre. Genom 
upprepad beskattning växte eken i buskform, och det var dessa 
man först och främst skattade. Äldre träd gav naturligtvis större 
utbyte, men den grova barken betalades med ett lägre pris. Var 
den allt för grov och skrovlig, måste den kartas, innan den drogs 
av. Det tillgick så, att det grova ytlagret skräddes bort med yxa 
eller bandkniv. Barkdragningen tillgick sålunda: 

Man högg först upp en hög småeke. Sedan rensades stam-
mar, grenar och påkar från mindre grenar och löv, vilket skedde 
med en handyxa. Så tog man en gren eller ekpåk och lade den 
mot en stubbe eller ännu hellre en stadig trädstam, t.ex. någon 
större fälld ek, samt gav den några lätta slag med yxhammaren. 
Barken lossnade då och kunde dragas av i ett par—tre drag. Be-
träffande större stammar slog man likaså några slag med yxham-
maren, varefter man satte eggen till och gjorde några längsgående 
skåror vid rotändan. Därpå bände man upp ett barkhörne, så 
pass stort att man kunde fatta i det med handen och dra av ett 
flak, ju större, desto bättre. Så fortsatte man att bända och dra 
av, tills man fått stammen ren från bark. Äldre ekar savade dock 
inte lika lätt som yngre. Satt barken särskilt hårt, tog man en 
bandkniv och skar av längsgående strimlor, en här och en där. 
Sedan kunde man bända upp och dra av mellanliggande stycken. 

Den avdragna barken hängdes upp till tork på stammar av 
fällda och barkdragna träd. I brist på sådana band man samman 
upphuggna och barkdragna störar, två• och två, varefter dessa 
restes upp så att de bildade kryss. Andra störar eller slanor lades 
upp mellan kryssen, och på så sätt fick man goda torkställningar 
för de större barkflaken. Småbarken lades upp på stenar och berg-
hällar. Lagom torr, kördes barken hem till gården och lades in 
på logen. De grova barkstyckena höggs i bitar med tillhjälp av 
yxan, men den klenare barken lade man i skärkistan och skar i 
bitar med skärkniven, alldeles som man skar hackelse i den gamla 
tiden, innan hackelseverken kommit i bruk. Under torkningen 
rullade den ihop sig alldeles som kanelstänger. Den var inte svår 
att skära; detta var den värdefullaste barken, och den fick inte 
blandas med den grövre. 

Sedan barken hackats och skurits, fick den eftertorka på 
logen. Den tömdes sedan på säckar och såldes till garvare i någon 
stad, vanligtvis Lidköping eller Vänersborg. 1 dessa städer fanns 
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det gott om• garvare, så att man där kunde få avsättning för hur 
mycket som helst. Även till Borås och Skara såldes åtskilligt. 

På ecklesiastika boställen liksom kronans skogar fick ingen 
barktagning förekomma. Tvenne bröder, som i medio av 1880-
talet var arrendatorer på Källunga Stom och som lät förleda sig 
att ta bark på boställsskogen, blev dömda till 28 dygns vatten och 
bröd. Det var ett hårt straff, ty det gällde livet. 

Även linden skattades på bark, vilket skedde för bastens skull. 
Linden förekom ganska rikligt på Edsvedens åsar, som framgår 
av namn som Lindåsen, Lindekroken, Lindspång m:fl. När bar-
ken savade som bäst, skar man upp massor av lindtelningar, ty 
genom regelbunden beskattning höll man linden i buskform, den 
liksom eken. Som verktyg användes en lövhack; en sådan bestod 
för det mesta av en avhuggen lie på kort skaft. Skärandet tillgick 
ungefär på samma sätt som då man skar säd med skära: man 
fattade i telning efter telning med vänster hand, böjde den nedåt 
och skar med den högra. Större telningar högg man upp med 
yxan. Telningarna befriades från löv: därefter skalades barken 
av och lades med köttsidan mot marken. Yttersidan med basten 
torkade och hårdnade på så sätt, men innersidan behöll sin fuk-
tighet. Detta kallades att sjula eller sjullägga barken, vilket i regel 
skedde på platsen, där den skattats. 

Efter några dagar sorterades barken och buntades samman. 
Barken efter späda telningar gav den finaste och mjukaste basten, 
grövre telningar gav grövre bast. Barkknippena lades därefter ner 
i någon sump eller s.k. blötedamm. Dylika dammar anlades en-
kom för ändamålet. Hade man en källåder eller ett vattendrag i 
ladugårdens närhet, anlades blötdammen här, ty urinsyran under-
lättade rötningen. Efter halvannan vecka togs barkknippena upp, 
och nu kunde basten utan svårighet skiljas från den ruttna bar-
ken. Basten torkades omsorgsfullt och buntades därefter samman, 
varefter man sålde den till repslagare i någon stad. En och annan 
bonde spann själv rep och sålde. Dessutom tillverkade man natur-
ligtvis rep av lindebast för egen räkning, först och främst hö-
jolirtga (hö-gjordingar). Ett bastrep kunde stå gott i en tjugo år 
och däröver, om det sköttes väl. Men ett villkor var, att det inte 
fick ligga ute i regn eller väta, eljest tog det snart skada. 

Bland saluvaror, vilka man hämtade från skogen, kan vidare 
nämnas näver, som såldes till bönderna på slättbygden. Antingen 
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man täckte med halm eller tegel, använde man näver som under-
lag, ty den var hållbar, och den utestängde fukt och takdropp. Det 
var dock ej alltid slättbon hade råd att belägga hela stugutaket 
med näver. Men under alla förhållanden köpte han så mycket, 
att han kunde lägga ett par omgångar närmast öfsa, d.v.s. takets 
nedre kant. 

Näverstyckena borde hålla minst 10 å 12 tum i fyrkant. Stor 
och kraftig näver kunde dock hålla hela alnen och betalades natur-
ligtvis därefter. Nävern försåldes i packar, som benämndes åla. 
Ena dia näver, sade man. Enligt gamla markegångstaxan hette det 
en klova näver. 

I skogsbygden tillvaratog man även all aska efter lövveden. 
Sådan aska kallades lakaska, ty genom att begjuta den med kok-
hett vatten, erhöll man lut, lakelut, och det var med den man 
lakade kläderna rena vid de stora byken. Den lakaska, man ej 
behövde för eget bruk, sålde man till slättbygden. 

Ävenså brände man kol. Gamla ekstubbar bröts upp, höggs 
sönder och brändes till kol i små jordhålor. Brännings- eller rät-
tare kolningsmetoden var alltså ytterligt primitiv och gav ringa 
utbyte. Men det fanns gott om ekstubbar, och lite mer eller mindre 
arbete spelade ingen roll. De kol, som inte förbrukades av ortens 
mjölnare och smeder, såldes till slättbygden. Ekkolen stod för-
hållandevis högt i pris, ty de var särskilt goda och kraftiga. 

Bland skogsalster må vidare nämnas jarsleverke (gärdsel-
virke), såsom staver av gran, asp eller ek, skie av gran eller asp 
samt hank av grangren eller entelningar. Ene hanken var natur-
ligtvis bäst, den stod gott år efter år, ja det fanns de som kunde 
ha hankar, som var 25 till 30 år gamla. Priset var 3 daler (50 öre) 
per hundradet för den dubbellagda och halvannan daler för den 
enkellagda, alltså endast hälften eller 25 öre. Gamle Mood, som 
själv hade varit med om att lägga ihop åtskilliga tusen på 1860-
och 1870-talen, ansåg att detta var bra betalt för den tiden. Skill-
naden mellan enkel- och dubbellagd hank var den, att den förra 
bestod av endast en telning och den senare av två. Dessa lades så 
att topp och rotända växlade. Även gärdselvirket såldes till slätt-
bygden, såsom redan nämnts i beskrivningen av hägnaderna. Dess-
utom förbrukade man åtskilligt för egen del. 

Lång, grov och kvistfri en höggs till båtnaglar. Dessa måste 
hålla en fot i längd och minst 1 1/2  tums tvärlinje i toppändan. 
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Båtnaglarna såldes till pråm- och båtbyggare i Göteborg och beta-
lades med 5 öre per kilogram på 1880- och 1890-talen. (Källunga.) 

Enen användes till mångahanda. Stånkor och byttor lagga-
des av enstävor — härom vidare under hemslöjden. Även finare 
träskedar gjordes av ene. Med enlag, som kokades på bär och 
barrika engrenar, rengjordes mjölkbyttor, mjölksilar, saltbaljor 
och en mångfald andra kärl för hushållsbruk. Det skedde visser-
ligen ej varje dag utan endast då så påfordrades. Tack vare en-
lagen kunde man hålla träkärlen friska och luktfria. 

Av mogna enbär, som insamlades i mängd, kokades en ganska 
god sirap, enbärssirap. Många kokade så mycket, att de kunde 
sälja eller byta till sig andra varor för den. Man brukade för 
enbärssirap byta sig till lin och blår från linodlare i Kind och 
Mark. (Källunga m.fl. socknar.) 

Även kvastbindningen torde förtjäna ett omnämnande. Mjukt 
och lummigt björkris bands samman till riskasta (riskvastar). 
Vid tillverkningen fyrtäljdes stjälkarna, varigenom dessa kunde 
pressas samman till ett skaft av rimlig tjocklek, och kvasten i sin 
helhet blev mjukare och lätthanterligare. Omkring skaftet lades 
tre band av mjuka vidjor, keistabånn. Vidare tillverkades kvastar 
av blåbärsris och björnmossa. Dessa kvastar bands samman om-
kring ett särskilt skaft. 

Riskvasten hade man användning för i varje hem och på 
varje gård. Den hade man användning för i stugan, då den skulle 
sopas ren, på logen, då säden kastades, i stallet och fähuset, då 
man rengjorde där. Efter lättare snöfall tog man en riskvast och 
sopade stigen ren utanför stugan, och varje vår sopades den täta 
och fasta gräsvallen framför stugan ren från smolk och skräp, 
rätt ofta även fägården; följaktligen tarvades rätt många kvastar. 

Riskvastar salufördes på städernas torg till ett pris av 10 öre 
per styck (1890-talet). Kvastar av blåbärsris eller björnmossa kos-
tade dubbelt upp, alltså 20 öre. 

Fattigt folk plockade vitahuvve (ängsull), som de beredde till 
dun och sålde. Enligt Johan Mood, som idkade gårdfarihandel ett 
par år i slutet av 1870-talet, betalades sådant dun med 2: 50 per 
mark,' under det att hönsfjäder endast gällde 1: 50 för samma 
vikt. Ett villkor var emellertid att ängsullen plockats i rätt tid, att 

i 1 mark eller skålpund=0,425 kg. 
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den var väl rengjord och piskad. Sådant dun blandades med fjä-
der till fyllning i kuddar. Oblandat dun betraktades som rike-
manslyx och förekom endast på mycket förmögna ställen. 
(Källunga.) 

Gamla gubbar, som inte hade något särskilt arbete, brukade 
gå omkring på ljungbackarna och repa smack (mjölon). Revorna 
torkades, varefter bladen slogs av, och sedan man befriat dessa 
från jord och annat skräp, maldes de till en mjölliknande massa 
på någon gammal enfotakvarn,1  som tjänat ut som mjölkvarn. 
Man brukade kalla dylika kvarnar för smackkvarner. Detta tyder 
ju på att man insamlat smack i betydande kvantiteter. Den så 
beredda smacken såldes till något färgeri, där den användes som 
färgämne för ylle. (Hov, Hudene.) 

HEMSLÖJDEN OCH ANDRA FÖDKROKAR. 

Träslöjden. 

Under vintern ägnade man sig rätt allmänt åt träslöjd. Då 
slöjdade bönderna vad de behövde för eget bruk såväl inne som 
ute. Personer, vilka hade slöjden 'som levebröd, tillverkade varje-
handa husgerådssaker för avsalu, såsom skedar, slevar, skopor, 
askar, skålar och fat. Här var det först och främst björken, som 
kom till användning som slöjdvirke, men skålar och fat svarvades 
företrädesvis av al och pil, helst det senare träslaget. Smöraskar 
och skruvaskar svarvades av bok. De senare användes till förva-
ring av varjehanda mindre föremål, såsom sysaker, knappar, 
spännen, ringar och broscher m.m., ofta även penningar. Skruv-
askarna avsåg tillika att vara till prydnad. Det stora flertalet 
vittnar också ej blott om handens skicklighet utan även om smak 
och konstsinne. Det var slöjdalster av detta slag, som skålknal-
lama bar omkring och sålde. 

En del hemslöjdare specialiserade sig på tillverkning av lagg-
kärl, såsom stånkor, byttor, baljor, såar, ämbar och kar. 

Dricksstånkorna laggades av enstäver, detta för att drycken 

1  Kvarn med en fot, d.v.s. en stock i vars nedre ända fanns några snett 
ställda bräder eller skovlar, medelst vilka stocken drevs runt av det fram-
rusande vattnet. På den övre ändan av samma stock satt svängstenen. En 
enfotakvarn hade alltså endast en stock och ett par stenar. 
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Askar, svarvade av bok, till vänster en skruvask, till höger en smörask. Skruv-
askarna användes till förvaring av sybehör, knappar och spännen m.m. 
Smörasken hade man bruk för, då man »lade matsäck» för Idngresor, liksom 

då man bar ut mat till arbetslaget. Foto A. Winbo 1947. 

skulle hålla sig frisk och god. Om möjligt använde man samma 
träslag till botten. Till de större stånkorna användes likväl eke. 
Locket liksom handtaget gjordes för det mesta av boke eller grane. 
Stånkorna hade sin givna plats på bordet, varför slöjdaren alltid 
lade sig vinn om att göra dem vackra och prydliga. Även smör-
byttorna laggades av enstäver, ty smöret är också en vara, som 
lätt tar smak. Vidare laggades tunnor av eke till förvaring av det 
heramabryggda ölet eller drickat samt kaggar och kuttingar till 
förvaring av brännvinet, som den tiden ingick i var mans kost-
håll. Såar och kar tillverkades för olika ändamål, såsom brygd 
och byk m.m. Även spannmålen, först och främst den dyrbara 
rågen, förvarades i kar. Dessa kunde vara ofantligt stora och vida, 
de största vanligtvis av oval form. Det fanns ingen dörr, som dessa 
kar kunde föras in eller ut igenom, utan de bandades i boden eller 
på loftet, där de skulle stå. Banden klöv man ut av hårda, vind-
härdade och kvistrena furustammar. 

Andra hemslöjdare specialiserade sig på tinor, såll, siktar 
och ystkar m.m. Till och med mjölksilen gjordes av trä. Andra 
ägnade sig åt korgflätning. Finare korgar flätades av kluvna has-
sel- eller videtelningar. För övrigt använde man mest ene, som var 
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ett starkt och bra korgvirke. Även enrötter användes för korg-
flätning. 

En annan allmänt driven hemslöjd, som ej får förglömmas, 
var träskotillverkningen. Inte bara backstugusittare utan även 
många småbönder och soldater ägnade sig vintertiden åt denna 
slöjd. I t.ex. Mjäldrunga var alla mindre bemedlade personer 
träskomakare. Denna slöjdart krävde ganska mycket virke, och 
när så många ägnade sig åt ett och samma slags slöjd, blev följ-
den den, att virket tog slut både i inägorna — om man hade så-
dana — och på allmänningarna. Detsamma var kanske fallet i 
grannsocknarna. Då återstod en enda möjlighet, nämligen att köpa 
från annan bygd, där dylikt virke fanns. Men det hände allt, att 
en och annan tjuvhögg på kronoparkerna eller i Höverö skog.i  
För att yxhuggen inte skulle röja huggaren, brukade denne slå 
ett rep omkring trädet, han fällde, ty repet dämpade ljudet. I 
brist på rep, drog den oärlige huggaren kanske av sig strumpe-
bandet, berättas det. Det var ändå något, som dämpade huggen. 
Bästa virket för träskotillverkningen var björk, men även al och 
fur användes. Tog virket slut på hemorten, följde en och annan 
träskomakare skålknallarnas exempel och vandrade åstad till 
andra orter, där de tillverkade träskor på särskild beställning och 
av virke, som beställaren själv fick skaffa fram. 

En van träskomakare kunde göra 6-8 par om dagen, men 
då blev det en dryg dag, och sedan återstod arbetet att finskära 
de urholkade träskorna, ett arbete som man vanligtvis dröjde 
med till dagarna före den marknad, på vilken tillverkningen skulle 
saluföras. (Mjäldrunga.) 

Enligt en annan meddelare kunde en van träskomakare göra 
ända till 12 par om dagen, om han tillverkade dels mindre, dels 
större träskor. Detta förefaller dock väl mycket, 6-8 par torde 
ha varit det vanliga, och även med en tillverkning av detta kvan-
tum hade träskomakaren helt visst en dryg dag. Mindre träskor 
betingade ett pris av 8 skilling, och de större 12 skilling paret på 
1870-talet. På 1890-talet steg priserna till ungefär det dubbla, alltså 
16 skilling för mindre och 24 skilling för större. Storleken växlade 
mellan 8 och 13 tum i längdmått. 

Vidare fanns det en och annan hemslöjdare, som specialise- 

1  Hörde till Höverö fideikommiss i Grolanda socken, Vilske härad. 
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Skruvask med dubbla fack. Till höger samma ask isårskruvad. I finare askar 
av detta slag förvarades broscher och smycken, även penningar. Foto A. Winbo 

1947. 

rat sig på spinnrockar. Sådana hade man bruk för dag efter dag 
vintern över, ja, sommaren också. Många hade sin enda utkomst 
av spånad i förening med stickning och vävning. En spinnrock, 
om inte två eller tre, hörde alltså till utrustningen i varje hem. 
En skicklig rockmakare åtnjöt stort anseende och behövde min-
sann inte sakna arbete. Förutom mycken noggrannhet i utförandet 
erfordrades ett utsökt och väl lagrat virke för denna slöjdart. 

Bergsten i Jäla var den skickligaste rockmakare, som fanns 
i trakterna. Hans spinnrockar var särskilt eftersökta. (Eriksberg.) 

Av slöjdalster, som tillverkades i hemmen och salufördes på 
marknaderna, kan vidare nämnas räfsor, lieorv, liestickor, oxok, 
skovlar och sko/for (skovlar med uppstående kanter). Större och 
tyngre slöjdalster, såsom vagnar, slädar och åkerbruksredskap, 
beställde man hos någon snickare på hemorten, om så var att man 
ej kunde eller hade tid att snickra själv. Rätt vanligt var att man 
beställde hjulen hos någon hjulmakare, varefter man fullbordade 
vagnen själv. I de fall man anlitade snickare, tillhandahöll bestäl-
laren lämpligt virke. 

Liestickan var som slöjdalster betraktad helt obetydlig, men 
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den tillverkades av ett med stor omsorg valt virke, nämligen 
sköreke. 

Om eken berättas att den lever som träd i tusen år och står 
gott som byggnadsvirke i tusen år. Sedan blir den sköreke. 
(Hudene.) 

Sköreke var alltså ett mycket gammalt virke; även om det 
ej var tusenårigt, kan man dock hålla före att det var mång-
hundraårigt. Det var skört och poröst, som framgår av namnet, 
det lät ej klyva sig såsom friskt virke, emedan fibrerna förlorat 
sin elasticitet. Färgen var ljusare än på friskt virke och gick i 
gulbrunt eller gulrött. Ytan var matt, och om virket var mycket 
gammalt, uppstod ett mjölliknande stoft på ytan från sönder-
fallande fibrer. Gammalt folk sade, att sköreket sandade sig. När 
man vispade lien med en sticka av sådant virke, sög den sig lik-
som fast vid eggen och gjorde skarpt. En sticka av friskt virke 
däremot gled på eggen och gjorde följaktligen ingen nytta. San-
dade man på skörekestickan, trängde en del fina sandkorn in i 
stickans porer och bidrog till att ytterligare skärpa liens egg, då 
man vispade. 

Numera torde det vara svårt att leta upp sköreke, ty de gamla 
ekhusen är borta för längesedan. Liestickans tid är också förbi, 
om man bortser från ett och annat mera tillfälligt bruk under 
sommarmånaderna, då man slår av grönfoder till innestående 
husdjur. Ävenså brukas handlie, då man slår i trädgårdarna. I 
landsbygdens handelsbodar kan man under sommaren se en 
knippa liestickor hänga på någon vägg, varigenom ortens lant-
brukare erinras om att sådana verkligen finns. Dessa liestickor 
är tillverkade av vanligt trä och har en sandblandad beläggning 
på sidorna, alltså en konstprodukt. Den gamla äkta liestickan 
söker man förgäves. 

Spdnaden och vävningen. 

Under det man i de nordliga socknarna av Gäsene härad före-
trädesvis ägnade sig åt träslöjd såsom extra näringsfång vid sidan 
om lantbruket, sysslade man i de södra socknarna med spånad och 
vävning. Här kunde både män och kvinnor hjälpas åt med spånad 
under vinterdagarna, och under den tid av året, då väven var 
igång, var det ingalunda ovanligt, att mannen skötte spolning och 
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»Brännvinskuling» och stånka. Kuling var ett mindre lag gat kärl, i vilket 
brännvinet förvarades under resor. 1 brist på brännvinsflaska av glas, ställde 

man kulingen på bordet. Foto A. Winbo 1947. 

matlagning. Hustrun kunde då låta väven gå i ett från tidig mor-
gon till sen kväll. 

På bondgårdarna anställde man ofta en piga för att få hjälp 
med vävningen under vår- och sommarperioden. Från Od be-
rättas: 

Många bönder i Od liksom i Alboga och socknarna där om-
kring vävde på förtjänst, vanligtvis för någon förläggare i Toarp 
eller Rångedala. För att få hjälp med vävningen anställde de en 
eller ett par pigor mot vanlig piglön. Då hade bonden även arbets-
kraft under andtiderna och kunde göra undan sina utearbeten i 
tid, varefter även han ägnade sig åt något extra förvärvsarbete. 

Pigans huvudsakliga arbete var att väva. En äldre kvinna, 
född 1859, berättar, att hon under 1870-talet tjänte på Högagärde 
i Od. Under försommaren, eller så snart man var färdig med de 
viktigaste utearbetena, satte man upp vävarna, två stycken. Man 
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vävde ända till 250 alnar långa vävar. Till en dylik väv lämnade 
förläggaren ut två buntar bomullsgarn till varp och dito två bun-
tar till väft samt två garn därutöver, övergarn. Kunde man spara 
dessa, var det bra, då fick man behålla dem för egen del. Innan 
väven sattes upp, måste garnet klistras. Till detta användes vete-
mjöl, och det fick vävaren själv bestå. Bonden på Högagärde gjorde 
ett försök att få ut mjöl till klister av förläggaren, men det lyc-
kades inte. Bomullsväven betalades med 10 stuver (styver) alnen, 
alltså 5 öre. Tio till tolv alnar beräknades som normalt dagsarbete. 
Men då måste man vara flitig, säger berättaren; då måste den, 
som satt i väven, ha hjälp med spolning, så att väven fick gå i ett. 

Enligt en annan uppgift kunde en van väverska komma upp 
i en 15 å 18 alnar per dag. Beträffande väverskan på Högagärde 
är att märka, att hon var ganska ung; dessutom deltog hon i 
morgon- och aftonsysslorna. Den vana väverskan, som uteslutande 
ägnade sig åt väven, kunde nog komma upp till 18 alnar per dag. 

Ensamboende kvinnor hade i de flesta fall sin utkomst av 
hpånad och vävning. I bygder, där det fanns gott om stora gårdar, 
brukade kunniga kvinnor få spinna och väva för herrgårdsfruarna 
samt en och annan bondmora, som hade råd att leja för arbetet. 
Mindre kunniga erhöll enklare arbeten. Från Edsvära berättas, 
att fattiga kvinnor på heden satt och spann blår för attan sket-
Ungar skålpundet (18 skilling =36 öre). 

I skogsbygden åter vävde de flesta för avsalu genom någon 
knalle eller kvinna, som gick omkring med handel i stugorna. En 
och annan föredrog att sälja sin egen tillverkning, som bestod av 
handdukar, näsdukar, förkläden och huvudkläden. Var stugan så 
liten, att man inte hade plats med en vävstol, fick man utnyttja 
bånnestoln (bandstolen) så mycket flitigare, ty strumpeband var 
också en gångbar vara; sådana användes av både män och 
kvinnor. 

Under de många forornas tid hörde ett hästtäcke till varje 
bondes utrustning. Sådana täcken vävdes av nöthår, som man 
köpte i garverierna till billigt pris. Detta material rengjordes, fär-
gades och spanns till en grov och lös väft. Många tillverkade 
sådana täcken för avsalu. Genom att använda olika färger kunde 
man få fram ganska vackra randningar och mönster. Tillverk-
ningen tycks ha varit en specialitet för Gäsene, ty dessa täcken 
gick i handeln under namnet gåsebotäcke (gäsenetäcken). De var 



173 

Anna-Britta, hemväverska. Här ser man henne bära hem garn från förläggaren. 
Horred, Marks härad. Bords museum. Foto I. Vallin. 

ett gott skydd mot kölden för både folk och fä, då man låg ute 
på färdevägarna. Många använde dem till och med som påbredsel 
i sina sängar. Så särskilt behagliga var de väl inte, men de hade 
en stor fördel, och det var den, att det gick aldrig någon ohyra 
i dessa täcken. Detta gällde även formännens pälsar och kappor, 
om de legat på hästarna, ty i brist på täcke, kastade man ofta 
kappan över hästens rygg. Eller om man fått ohyra i ett klädes-
plagg, kunde man göra sig kvitt ohyran på samma sätt. Här är 
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det en gammal erfarenhet, som under det sista världskriget om-
nämndes som en läkarupptäckt vid fronterna, nämligen den, att 
kläder, som varit i beröring med hästarna, gick fria från löss. 

Höjolinga (hö-gjordingar) var likaså en gångbar vara, ty av 
sådana måste varje välförsedd bonde ha åtminstone ett par. 
Största antalet tillverkades av lindebast. Även svinhår användes 
ganska allmänt för samma ändamål. På den tiden fanns det svin 
med borst och hår, så det förslog. Svinhårsrepen var vassa och 
hårda, man borde helst ha bälghandskarna på, när man arbetade 
med dem. De hade emellertid den förtjänsten framför bastrepen, att 
de tålde hur mycket väta som helst, och de var nästan outslitliga. 

Bästa materialet för tömmar och uddar (tömmar för oxöken) 
var hampa, som bönderna odlade själva. Hade man råd att sätta 
till litet lin i hampan, var det så mycket bättre. Även lindebasten 
användes i blandning med hampa och lin. Man spann och slog 
rep såväl för eget bruk 'som för avsalu. (Källunga, Hudene.) 

Johannes Dalberg i Horsby var mösskräddare. Han satt vint-
rarna över och sydde, men när det blev vår och gott väglag, 
packade han samman sina mössor, och så gjorde han en tur 
genom Barne, Laske och Skånings härader och sålde. Räckte 
lagret till, gjorde han likaså en tur ner igenom Gäsene och an-
gränsande härader. Eller också tog han den vägen nästa gång. 
När lagret var slutsålt, var det att sätta sig till och sy igen. Han 
brukade bl.a. sy en sorts mössor med rund kulle, skärm och 
uppslag, som man kunde fälla ner över öronen och nacken, då 
det var kallt. Det var den modellen, som gick bäst. (Tarsled.) 

Smidet. 

I Jällby, Vesene och Molla fanns det gott om smeder, som 
smidde yxor, liar och knivar m.m. för avsalu. I Molla fanns en 
smed med namnet Erik-Gustav, som var utjäten (vida känd och 
berömd) för sina goda liar. Det fanns ingen, som kunde sätta ett 
sådant bett på dem som han. Även i Vesene och Jällby fanns gott 
om liesmeder. Smidet försåldes genom någon, som körde eller drog 
omkring med kärra. Från Jällby kom varje vår en hustru med en 
liten dragkärra. Hon sålde Rar, som hrnnes man smitt. (Larv.) 

I Tarsled fanns en smed, som hette Blom. Han smidde på 
beställning, vad som påfordrades. Därjämte drev han handel med 
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Repet lägges. Varje sträng kallas tåt och består av minst tre trådar; i finare 
rep innehåller tåten sex eller nio trådar. Den yngre mannen sköter »vevarn», 
ett redskap med vars hjälp de tre tåtarna »snos» samman. Den äldre mannen 
ser till att tåtarna lägges jämnt och väl, vilket sker med hjälp av en »läggare». 
Ambjörnsgården, Stenunga, Hudene socken. Foto G. Ewald omkr. 1903. 

smide, mest hästskor, söm och brodd. Hästskorna sålde han 
hemmavid, men söm och brodd bar han omkring i en skinn-
väska med rem över axeln. Järnet köpte han från Lidköping. 
Han passade vanligtvis på, när någon bonde från orten hade 
ärende dit. (Herrljunga.) 

Brännvinet och potatismjölet. 

Till Utbygdens många födkrokar av skilda slag får man väl 
också räkna potatisens omvandling till brännvin eller potatismjöl. 

Bönderna i Nårunga brände brännvin och sålde — det var 
den socknens förnämsta inkomst. De köpte spannmål från slätt-
bygden i Skaraborgs län, potatis odlade de själva eller ock köpte 
man från grannsocknarna i Gäsene eller Kulling. De brände allt 
rätt allmänt även i Ornunga och en del andra gäsenesocknar, men 
inte så som i Nårunga. 
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På 1850-talet blev det emellertid förbud på all hembränning, 
men nårungabönderna brände likafullt. När länsmannen började 
intressera sig för deras näringsfång, flyttade de ut och brände 
på undangömda ställen i skogen, fastän de nu inte kunde bränna 
i samma omfattning. De brukade bränna 1 tunna potatis och 1/2  
skäppa malt om gången, och då fick de 8 kannor av den satsen. 
Det var antagligen sådant brännvin de många ballarna körde 
omkring med. (Ornunga.) 

Under 1800-talets senare hälft slog sig en del bönder på till-
verkning av potatismjöl för avsalu. Sådant mjöl användes allmänt 
som kokmjöl. Vidare användes det för tillverkning av gryn och 
stärkelse m.m. 

Den lätta sandmyllan i Ätrans dalgång, Redvägs härad, läm-
pade sig utmärkt för potatisodling. Även i As, Gäsene och Kullings 
härader odlades en myckenhet potatis, som såldes till bränne-
rierna. Efter brännvinsreformen upphörde emellertid de flesta 
småbrännerier med sin verksamhet. Det blev då svårare för bön-
derna att omsätta sin potatis i penningar. Antagligen var det dessa 
förändringar som gjorde, att bönderna så pass allmänt slog sig 
på tillverkning av potatismjöl, ej blott för eget bruk utan, som 
redan nämnts, även för avsalu. 

En sagesman, vilken på 1890-talet innehade en arrendegård i 
Murums socken, As härad, odlade år för år så mycket potatis, att 
han kunde erlägga både arrende och skatter genom försäljning av 
potatismjöl. Han satte årligen 25 till 30 tunnor potatis, och av 
skörden malde han omkring 200 tunnor. En tunna potatis om 
120 kg gav 17 kg prima mjöl, och detta betalades med 20 till 25 
öre per kg. 

Malningen eller rivningen skedde med tillhjälp av en potatis-
kvarn, som drogs av häst- eller oxök. Man använde en vandring 
av ungefär samma typ, som förekom på den tidens tröskverk. För 
att arbetet skulle gå raskt undan, borde man vara minst 7 per-
soner: en som tvättade potatisen, en som malde, fyra som sälla 
(silade) rev och en som körde öken. Silningen skedde med till-
hjälp av såll, därav sälla eller sälla rev. Det förekom även, att 
man spände ett stycke säckväv över karet och silade genom detta. 
I vilket fall som helst tvättades stärkelsen eller mjölet ur revet 
och sjönk till karets botten. Givetvis följde en massa vatten med. 
När karet var fullt, fick det stå ett par timmar, medan man arbe- 
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tade vid andra kar. Under tiden sjönk mjölet till karets botten, 
och vattnet kunde tömmas av. Så fortsatte man silningen, tills 
karet åter var fullt. Med den nämnda arbetsstyrkan kunde man 
mala c:a 25 tunnor om dagen. 

Ett så stort parti som 200 tunnor kunde man inte mala i 
följd, ty på en liten gård hade man inte så stora resurser, utan 
malningen fick ske i flera omgångar. Mellan varje omgång tvät-
tades mjölet rent varefter det lades upp till tork. Tvättningen 
tillgick så, att när mjölet sjunkit till bottnen på karet, tömdes det 
tjocka och grumliga vattnet av, och mjölet slammades upp i rent 
vatten med tillhjälp av en spak eller ett s.k. rörebla (rörblad). Man 
fortsatte att på detta sätt byta vatten och slamma upp mjölet, tills 
vattnet förblev klart. 

Törken var ett tålamodsprövande arbete, säger berättaren, 
ty för att mjölet skulle få den rätta vita färgen, måste det torka 
utan allt för långt dröjsmål. Man använde därför särskilda tork-
hus, i vilka man eldade. Mjölstyckena lades upp på hyllor och 
vändes allt emellanåt. Ett år höll berättaren till i torkhuset var-
enda natt från medio av september till slutet av oktober, alltså 
i hela sex veckor. 

Vid tillverkning av potatismjöl erhöll man en del ej prima 
mjöl eller s.k. grdmjöl. Detta mjöl, som var lättare, lade sig överst 
i karen. Det skrapades av innan man bröt upp det prima mjölet. 
Gråmjölet användes till bröd i det egna hushållet. Avfallet eller 
revet användes till kreatursfoder. (Od.) 

I Ås och Redvägs härader drev många bönder tillverkning av 
potatismjöl i ganska stor skala. På gården Trälunda i Möne, Ås 
härad, finns fortfarande ett gammalt torkhus liksom körhus med 
tillhörande vandring i behåll. För övrigt torde de byggnader, som 
uppförts i och för denna tillverkning, vara borta. 

Det var behovet av livsförnödenheter, först och främst spann-
mål, som gjorde att folket i Utbygden måste ägna sig åt hemslöjd 
och andra födkrokar. Man fick på så sätt en salu- eller bytesvara. 
Ingen må dock tro, att detta gav anledning till något överflöd 
vare sig i det ena eller andra avseendet. Fattigt var det, och fat-
tigt förblev det i skogsbygden intill dess att man tack vare järn-
vägarna, den fria handeln och storindustrien erhållit nya och 
bättre utkomstmöjligheter. Ingen tänker nu på eller talar om rik 
eller fattig bygd. Om fädrens enkla seder och torftiga levnadssätt 
vet de flesta i vår tid föga eller intet. 
12 



Kap. III. 

ARBETSÅR OCH ARBETSDAG. 

ARBETSÅRET. 

Mannens arbetsår. 

Följande uppteckningar om mannens arbetsår är gjorda efter 
hemmansägaren Adolf Gustafsson, Stenunga-Loftsgården i Hudene 
socken. Han är den tredje i ordningen av åtta syskon och född 
1863. Även fadern var bonde och ägare till den gård, vilken sages-
mannen fortfarande äger och brukar, visserligen med hjälp men 
dock i eget namn. Hans konservativa kynne i förening med ett 
enastående gott minne gör, att han rätt väl kan redogöra för äldre 
arbetsförhållanden, seder och tänkesätt. 

Stenunga-Loftsgården utgör 1/3  mtl och omfattar omkring 15 
tunnland öppen jord, vartill kommer äng, hagmark och något 
skog, allt som allt 50 tunnland. I början av 1880-talet var den od-
lade jorden endast 9 tunnland, och gården födde på denna tid föl-
jande djur: 1 häst, 1 par oxar, 5 å 6 kor samt får och ungdjur. 
Djurbesättningen var alltså rätt stor i förhållande till den odlade 
jorden, men förklaringen är den, att man hade god tillgång på 
sommarbete. Under vintern utfodrades djuren i nätta laget med 
halm, ängshö och starr. Fåren lejde man bort under sommaren, 
och under vintern fick de livnära sig huvudsakligen av löv. 

Gården sköttes under berättarens barnaår med hjälp av dräng 
och piga eller endast piga och tillfällig hjälp, då det var som 
brådast, såsom i slått och skörd. När berättaren och hans brö-
der blev så pass, att de kunde hjälpa till med arbetena, redde 
man sig utan dräng, men däremot var modern i lika stort behov 
av piga som tidigare, ty de tre systrarna kom sist i kullen. Det 
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dröjde alltså betydligt längre, innan modern fick samma goda 
hjälp som fadern. 

I en del fall kan berättaren erinra sig året, i andra är han 
mera oviss. I allmänhet gäller hans uppgifter tiden 1882-85. 

Mellan jul och nyår företog man sig ingenting särskilt, utan 
då vilade man ut litet till mans. Då fick drängen rå sig själv. 
Hade han sitt hem i närheten, gick han vanligtvis hem en stund 
fram på eftermiddagen. Han stannade dock sällan hemma mer 
än några timmar, ty han ville gärna ha maten hos husbonde-
folket. Han var emellertid ledig och kunde komma och gå som 
det behagade honom. Den ledigheten kallades julaloven. Likaså 
var det sed, att pigan skulle ha ledigt en och annan eftermiddag 
i julasöckna. 

Om gården sköttes med de hemmavarande barnens hjälp, 
såsom fallet var i mitt hem vid denna tid, skulle dessa ha samma 
förmåner. När vi ungdomar var lediga, var det far och mor, som 
svarade för djurens utfodring, nödig renhållning och mjölkning. 
Andra sysslor förekom inte, vare sig det var helg- eller söckendag, 
undantagandes matlagning och småbarnens vård, som jag bort-
ser från i detta sammanhang. 

I vanliga fall fick nötkreaturen foder fem gånger om dagen, 
men under helgdagarna endast fyra, ty då var alle man i kyrkan 
under förmiddagen, och följaktligen kunde inget mellanfoder 
komma ifråga, ej heller befattade man sig med någon rengöring 
under juldagen. Många lät till och med vattningen anstå under 
denna dag, ty under de stora helgdagarna fick man endast för-
rätta sådana sysslor, som var alldeles oundvikliga. På annan-
dagens morgon gick man emellertid upp i tid. Då fick djuren ett 
extra ottefoder samt vatten, om de måst försaka detta under 
juldagen. Det hörde även till seden, att man skulle måka få just, 
d.v.s. föra ut djurens spillning, redan i ottan, ty eljest kunde man 
få opåkallad hjälp av unga män, som var ute och re Staffan, 
alltså ytterligare en anledning till att man måste gå upp i tid. 

Bortsett från enstaka fall erhöll nötkreaturen vatten en gång 
på dagen, nämligen vid 2-tiden. Då löstes de och fick gå ut till 
en hoe (urholkad trästock), som stod utmed muren till mangår-
den. Brunnen, som användes jämväl för hushållsbruk, befann sig 
på andra sidan, och vattnet vägdes upp med tillhjälp av en lång 
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stock, som hängde i en stolpe, vars övre del bildade en klyka. 
Stocken kallades brunnsvägt; från dess lillända hängde en stång, 
brunnsstänga, med hållare och lås för ämbaret, så att detta ej 
blev liggande i brunnen. På vågtstockens motsatta ända, rotändan, 
som var betydligt tyngre och som i vilande ställning stod i lut 
mot marken, låg en klamp, vilken gjorde den ännu tyngre, men 
tack vare denna motvekt gick det förhållandevis lätt att väga upp 
det med vatten fyllda ämbaret. Vägde man upp vatten för hus-
djuren, tömdes detta i en ränna, som ledde ut till hoen på andra 
sidan muren. Rådde stark kyla, yrväder eller svår halka, har man 
in vattnet till djuren i ladugården. Fåren fick sitt vatten på kät-
ten alla dagar. 

När nötkreaturen vattnades, brukade småsyskonen hjälpa till. 
De skulle se till, att djuren inte stångade varandra. Den ko, som 
visade hornen, fick sig ett rapp, och så lät hon bli. Så skulle de 
se efter, att djuren gick in igen, sedan de druckit. Småsyskonen 
brukade även hjälpa till, när djuren utfodrades. Då fick någon 
av dem ge sig upp för stegen till fähusrännet och häva ner hö i 
foderladan. Där stod far och röste (blandade) samman hö och 
halm samt vännia (formade fången). Det gjorde han helst själv, 
ty han visste så väl, vad varje ko åt. Sitt foder skulle de ha men 
inte mer, ty då oräta (ratade) de. Sedan kanske det fattades foder 
fram på vårsidan. Det var bäst att hushålla med det i tid, men 
flickorna fick lägga för djuren. 

— Här har du te Broka! sa han. Å här har du te Jälma! Så 
undan för undan. Då visste Stina eller den av flickorna, som stod 
tillreds att ta emot ~dein, vem hon skulle lägga för. 

Hästen fick sitt foder genom en lucka, som öppnades inifrån 
logen. När han skulle vattnas, ledde man ut honom till brunnen. 
Stod han på stall, såsom nu i helgen, räckte det med vatten två 
gånger, eljest tre. 

Efter trettondehelgen började arbetena på allvar. Först gällde 
det att tröska färdigt. Vi hade lite havre, som vi inte hann med 
före jul, men den var snart tröskad. Sedan övergick vi till andra 
arbeten. I brist på utearbeten ägnade man sig åt innearbeten under 
den kallaste tiden. 

Ett vanligt mansgöra under vintern var att karda ull. Det 
var ett arbete, som alla äldre män var förtrogna med, inte bara 
här i Stenunga utan lite varstädes i bygderna (Gäsene). Männen 
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Adolf Gustafsson, Stenunga-Loftsgdrden, Hudene socken. 
Foto från Gustafssons 80-årsdag 1943. 

kardade, och kvinnorna spann. Att skrubba ull (grovkarda) och 
att skrubba nappe (karda upp stickylle) var under alla förhållan-
den mansgöra, ty det var ett så styvt göra, att det rådde ingen 
kvinna med. Vidare hade gubbarna sin spånad. De spann grov blår 
(grovblånor), svinahår och lindebast, och av den spånaden slog 
man rep fram på försommaren. 

Vidare hade männen sin träslöjd. Så länge man arbetade med 
tröskning och andra utearbeten, var slöjden- kvällsarbete, men 
inträffade en köldperiod, tog man slöjden till dagsarbete. Då till-
verkades redskap och verktyg, som man hade bruk för eller kunde 
behöva framdeles. Den, som slöjdade, hade sin plats i närheten av 
spisen, och därför ålåg det honom att underhålla brasan, så att 
man hade värme och ljus i stugan. 
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Berättarens far befattade sig emellertid ej med dylika arbe-
ten. Han hade varit gästgivare i yngre år, och på den tiden fick 
han smak för sällskapslivet. Inträffade dåligt väder, gick han och 
några andra gubbar samman och spelade kort. Det skulle göras, 
det med, brukade de säga. Och det kunde de hålla på med dagarna 
i ände, och nätterna med för den delen. Var det något, som skulle 
slöjdas, anlitade far någon täljegubbe (hemslöjdare) nere på tån. 
Där fanns gott om sådana gubbar, och de behövde så väl den 
lilla förtjänsten. 

År 1882 köpte far gården i Hulan, en åtting ( 118  mt1), som vi 
hade i utbruk under några år. Här var taket i falli (bristfälligt) 
och behövde täckas om. När vi var färdiga med trösken i januari 
1883, gjorde vi i ordning täckehalmen. Det kallades att ta upp 
halm; i detta fall var det alltså fråga om råghalm, ty annan 
halm dugde inte. Allt grönt röstes (skakades) ur, och halmstråna 
kammades med fingrarna. Jag minns, att jag fick mina händer 
så illa tesletna av den här kamningen. Men sedan föll halmen så 
tätt, strå intill strå. Ett sådant tak stod gott i sina 50-60 år på 
nordsidan, blott man lade ny halm över ryggåsen allt emellanåt, 
det kallades att möna um. 

Man kunde även rensa halmen med hjälp av ett redskap, en 
s.k. halmraka, men så bra som efter handrakningen blev den då 
inte. Dylika arbeten utfördes på logen, och den översedda halmen 
bands samman till kärvar, alldeles som efter trösken. Dessa lades 
upp i en hög i den nu tomma sädesladan, där de fick ligga till 
efter våren. 

Inträffade barvinter (frusen mark utan snö), tog vi tillfället 
i akt och röjde upp ellebrcite (bränsle), ty då kunde man hålla 
efter roten på buskarna eller, med andra ord, då kunde man 
hugga upp dem med roten, varigenom man hindrade återväxten. 
Man högg nämligen först och främst sådana buskar, som var till 
hinders för gräsväxten i ängar och beteshagar, såsom björk, hägg, 
sälg och vide. Ekbuskarna däremot fick stå till fram på som-
maren, då vi tog bark. På vårvintern 1883 röjde vi på Fugla-
holmen (Fågelholmen), en utskift, som låg söder om ån och vid 
pass en halvtimmes väg hemifrån. Vidare röjde vi i en äng på 
hemägorna, som vi kallade Pussa, och ner i en myr, som vi kal-
lade Lajemura, eftersom marken var sank och oländig. Detta 
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arbete var lika år från år. Om tiden medgav, brukade vi även 
hugga upp några lass enbuskar i utmarken. 

Kom det sedan lite snö, om det också inte blev mer än lite 
stänge före, spände vi hästen för långsläen (en släde med långa 
medar) och körde hem elleven (eldveden). Släden ifråga kallades 
även dröj (drög) och hade dnndrer (skoningar) av eke eller annat 
hårt och slitstarkt virke. Denna släde lämpade sig särskilt bra för 
körslor i skogsmark, det kallades att köra träskott. Motsatsen var 
att köra jarnskott, d.v.s. med släde eller slädar, som hade järn-
beslagna medar. Järnskott användes endast på banade vägar. 

Uteblev föret, körde vi ut veden till närmaste väg, varefter 
vi forslade hem den på vagn. Men ner i hagarna och ängarna 
körde vi träskott, så länge det fanns en gnista snö, ja, till och med 
utan att det fanns någon. Den hemkörda veden lades upp i en 
hög vid ladugårdsgaveln, veakasten. 

I mars månad satte vi igång med vedhuggningen. Grövre 
rundningar höggs till knabbave och lades upp i en hös (stack-
formig hög) för sig. Ris och pinnar lades upp i en annan häs. 
Grövre ved klövs till bakeve, som användes, då man bykte och 
bakade. Dessa häser eller hässjor kallades med ett äldre namn 
för bråtakloer. Alldenstund de innehöll olika slags ved, nämnde 
man dem även efter vedens beskaffenhet, alltså vekloa, som inne-
höll kluven ved, knabbakloa, som innehöll knabbarna, och riskloa, 
som innehöll ris och brask (skräp) och som man eldade med 
under sommaren, summerve. 

Det vanliga var, att man hjälptes åt med vedhuggningen. Då 
gick det undan med arbetet, och man hade roligt. Gassade solen, 
som den kan göra ganska bra i mars, tog man sig en pratstund 
med huggekubbarna som sittpallar. Barnen ville gärna vara med, 
men de kunde just ingenting uträtta beträffande vedhuggningen. 
De kunde så lätt komma i olycka för yxorna, och därför såg man 
helst, att de höll sig undan. Vid rishuggningen lade man det 
huggna riset i en hög vid sidan om kubben, tills man fått ett lagom 
stort fång, då tog man fånget och lade in det i häsen. Där pres-
sades riset samman, och när man sedan bar in det, var det åtskil-
ligt lättare att handskas med, ej heller skrymde det så mycket. 

Platsen vid ladugårdsbacken, där vi högg veden, kallades vea-
backen eller steckebacken. Efter avslutat arbete täcktes hässjorna 
med gran- eller enris. Vedskjul fanns, men det var helt litet och 
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räckte endast till förvaring av torven, som ovillkorligen måste 
in under tak. 

När man högg upp veden, tog man vara på alla bitar, som 
kunde användas till slöjd- eller redskapsvirke. Som regel gällde, 
att en raker bete kan en få, män en kroketer bete ä inte sakt att 
en kan få när sum hälst. Man tog alltså vara på alla bitar, som 
hade den naturliga passformen och som kunde användas till lia-
knagga, rivehuven, håveknän, släameer, kjarrearma m.m. Men 
även rakvuxet virke tillvaratogs. På grövre slöjdvirke högg man 
bort barken i ringar runt stocken; det kallades att runnbarka. 
Genom denna barkningsmetod torkade virket utan att spricka sön-
der. Gammal kartbjörk brukade man vanligtvis karta, vilket till-
gick så, att man med yxhammaren slog av den torra och skrov-
liga barken, karten, i ringar, en här och en där. På smalt virke 
gjorde man endast några längsgående skåror med yxan, vilket kal-
lades att rabarka (rad-). Det så behandlade slöjdvirket lades upp 
på ett ränne, där det låg torrt och luftigt och där man hade det 
i gott förvar. 

Den 14 mars upphörde alla arbeten vid ljus. Efter den dagen, 
tranedan, steg man upp med solen och lade sig vid dagsljus. 

Till Vaffedan (Vårfrudagen) skulle man vara färdig med 
alla vinterarbeten liksom timmer- och vedhuggning. Nu var det 
på tiden att vidtaga en del förberedelser för vårbruket, bl.a. 
att köra ut gödsel till den eller de åkrar, på vilka man ämnade 
så den viktigaste vårsäden, såsom korn och vårråg, samt potatis-
landet. Gödseln lades i högar om tre eller fyra lass i varje. 

I april, eller så snart tjälen gått ur jorden, började vi med 
stenbrytning och andra därmed sammanhängande arbeten. Vi 
stenröjde en bit varje år. Under 1880-talet stenröjde vi omkring 
hälften av den till gården hörande åkerjorden, alltså omkring fem 
tunnland. Det kan tyckas obetydligt, men man må betänka, att 
jorden var oerhört stenbunden, sten intill sten och massor av rör. 
På en liten åker, som vi kallade Kammerslöcka, fanns inte mindre 
än 22 rör, och det var inte gjort i en handvändning att plocka 
bort alla dem. Likadant var det på Trägålsakern och Gubbakern 
— se varje åker hade sitt särskilda namn den tiden. De flesta 
rören var väl sådana, som bönderna i byn plockat samman under 
årens lopp, odlingsrösen, men antagligen plockade vi även bort 
åtskilliga gravrösen, ty jag minns, att jorden var alldeles svart 
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som kolstybb under en del, och så fann vi flintbitar och flintred-
skap. Jag fäste mig inte vid sådant då, men min bror Frans tog 
vara på flintan och gömde den. 

Den 17 april inföll vårmarknaden i Mörlanda, men om denna 
dag var en lördag eller söndag hölls marknaden antingen ett 
tidigare eller senare datum. Omkring en månad senare var det 
marknad i Onsjö i Larv. Marknadsafton och marknadsdagen räk-
nades som helgdagar för såväl husbonde som dräng. Det var själv-
klart, att man skulle ha ledigt åtminstone endera marknadsdagen, 
om inte båda. 

I vårskarpen, eller så snart tjälen gått ur jorden och vädret 
var något så när hyggligt, började planteringsarbetena på krono-
parken, och i dessa arbeten deltog mina båda äldre bröder, Karl 
och Alfred, flera år å rad. En av dem hackade och den andre 
satte (planterade). En hackare hade 75 öre om dagen och en 
sättare 50. Den avlöningen stod sig hela 80-talet och ansågs som 
en mycket god förtjänst. 

Innan vårbruket började, skulle man vårsmi. Krokbillen t.ex., 
som var försliten, skulle läggas på. Det tillgick så, att smeden 
vällde till en bit i stället för den bortslitna, och sedan gjorde bil-
len sin tjänst lika bra som en ny. Vidare var det en del sprintar, 
haspar, krokar och öglor, som behövde ses över, så att man inte 
stod där med söndriga don mitt i våren. Lunnagåls.smen, som hade 
sin smedja öster om kyrkan i Hudene, låg ju närmast till för 
stenungabönderna, men de, som bodde i Nerebyn, hade inte stort 
längre till Horsby, väster om Herrljunga. 

Vårbruket började med en utskeft, som vi kallade Sånnera, 
ty här var jorden torr och sandig. Sedan fortsatte vi med fastjola 
(åkerjorden) hemma på gården. Den högst belägna jorden blev 
först tillreds. Sank jola (sankjorden) nere i Pussa behövde tid på 
sig för att torka upp, och den såddes sist. 

Under den tid vårbruket pågick, steg man upp vid 4-tiden. 
Då tog man sig en sup och åt ett stycke bröd med sovel till. Så 
gick man ut och gav dragarna deras morgonfoder, ställde i ord-
ning redskapen för dagen, bar ut utsädet o.s.v. Vid 6-tiden spände 
man för öken. 

Var det mycket bråttom, såsom i själva såtiden, körde man 
tre beter om dagen. Då spände man oxarna för kroken redan vid 
5-tiden, och så fick de gå till klockan 8. Denna beta kallades 
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fastannebeta. Den andra betan räckte från klockan 9 till 12 och 
kallades förmeddasbeta. Den tredje betan, ättendasbeta, räckte 
från klockan 2 till kvällen. Den blev något längre, men oxarna 
fick sig en dröpjestunn ute på åkern, en halvtimme eller så, 
medan körkarlen åt sin ättendasbete. Vilostunderna benämndes 
ökter. En beta om 4 timmar räknades för ena stiver beta, men 
en beta om endast 3 timmar var ena lätter beta. 

I och med att man började vårbruket, tog man sig en vilo-
stund, sedan man ätit da ge! (middag). Det kallades att sova da ge!. 
Dock är att märka, att det endast var männen, som vilade efter 
middagen, aldrig kvinnorna, ty de hade sina ladugårds- och 
hushållsgöromål så dags på dagen. 

De dagar vi arbetade på utskiften och utgården kunde ingen 
middagsvila förekomma, men då körde vi ut senare och hem i 
förhållandevis god tid. Frukost och kvällsvard åt vi hemma som 
alla andra dagar, men dagel och ättendasbete åt vi på arbetsplat-
sen. Då fick man ha matsäck. öken fick stå bara så pass länge, 
att den hann att äta och vila i nätta laget. 

Sådden var en viktig sak, och den skötte alltid far, medan vi 
pojkar följde öken. Vi kroka med oxarna och harvela (harvlade) 
med hästen. Eftersom det var roligare att följa hästen, turades vi 
om med arbetena. Efter sådden myllades säden ned med kroken, 
nu så att fårorna från den första krokningen korsades. Det kal-
lades att korskroka. Sedan återstod att harvelägga med slätharven 
och att bulta (välta) åkern. 

Ett arbete, som numera är bortlagt men som den tiden aldrig 
fick försummas, var att jara ikring (göra omkring). Detta måste 
ske innan man bultade. Ordet ikring syftar väl närmast därpå, att 
man då gick omkring de sådda åkrarna. En mansperson gick före 
med spade och skottade in den jord, som under arbetet med krok 
och harv följt med ut på renar och vägkanter. Efter mannen kom 
hustrun, pigan eller någon annan, som var van att sköta kvast, 
men alltid en kvinna, och sopade in den återstående myllan till-
lika med de sädeskorn, som vid sådden råkat falla utanför åkern. 
Även alla jordstenar skottades och sopades rena, ty där var jor-
den inte djup nog för att kunna bära. Att skotta och sopa ste-
narna kallades att stenhänta. 

Någon gång då det var särskilt vackert väder, så att man 
kunde hålla på dag efter dag, kunde vårbruket gå på fjorton 
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dagar. Men vanligtvis inträffade en och annan regnvädersdag eller 
annat hinder, så att tre veckor var det vanliga. Man må besinna, 
att det tog tid att kroka all jord två gånger. Visserligen var åker-
arealen inte så stor, och vi hade två jämna ökar, men det räckte 
väl till med den tidens brukningsmetoder. 

Potatisen dröjde vi med, tills vi sått färdigt. Den fordrar 
värme, och därför dröjde vi med den till sist, alltså till i slutet på 
maj eller början på juni, de( berodde på väderleksförhållandena. 

I min fars tid satte bönderna sin potatis på land med gångar 
emellan, så som fortfarande brukas med grönsaker. Det är därför 
äldre personer än i dag talar om petåtelant och petåtelanna, även 
om de har aldrig så stora områden. På 1860- och 1870-talen över-
gick man emellertid mera allmänt till att såta på får (sätta på 
fåra), alltså med tillhjälp av dragare och körredskap. Man kro-
kade upp fåror på lagom avstånd från varandra och i dessa lades 
sättpotatisen, sätepetäter. Gödseln ströddes ut direkt i fåran ovanpå 
potatisen, men det skulle vara lätt gödsel, helst stallgödsel eller 
fårakåtte (fårgödsel), ty den värmde. Gran- och enris i den van-
liga nötgödseln bidrog även till att göra den lättare. Sedan pota-
tisen var lagd och gödslad, myllade man på genom att klyva 
mellanliggande fåra. Den första fåran benämndes sött/öra och 
den senare mullfåra. Den dag man satte potatis var alle man i 
arbete, då kunde även kvinnor och barn hjälpa till med en del 
lättare arbeten. 

Men även den äldre odlingsmetoden att såta på lann före-
kom; den tillämpades allmänt, där jorden var så stenig, att man 
ej kunde kroka upp fårorna. Småfolk, som saknade dragare, satte 
alltid på land. Helst satte man på vall; då lades potatisen ut direkt 
på vallen i tre eller fyra rader i bredd, varefter man skar upp 
tunna torvor i gångarna mellan landen och lade dessa ovan pota-
tisen. Torvorna lades med vallsidan nedåt, alltså: vall mot vall. 
Även i detta fall gödslades något, för övrigt fick vallen tjäna som 
gödning. Under växttiden myllade man på med jord, som man 
grävde upp i gångarna. Det blev ingen stor potatis, men den blev 
ofantligt god och stärkelserik. 

Vid val av potatisland tog man även hänsyn till, att samma 
jord skulle bära råg året därpå. Träde förekom mera sällan, 
om man bortser från de större gårdarna och slättbygden. Man 
hade lite öppen jord och måste utnyttja varje bit för sädesodling. 
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Med 1880-talet inträdde emellertid en stor förändring till det 
bättre, som redan framgått av redogörelsen angående jordbruket. 

Förutsatt att vädret var milt och gott, lade man av vinter-
kläderna med maj månads ingång. Då blev den tunga ronkepälsen 1  
för varm, men inträffade kyla, åkte den kanske på igen för ett 
par dar. Frånsett fårskinnskläderna märktes ingen större skill-
nad på vinter- och sommarkläder, så länge folk gick hemma i 
sina dagliga sysslor, men på kyrkvägen såg man snart skillnaden, 
särskilt beträffande kvinnfolken. 

Under maj månad övergick man till den lättare sommar-
kosten: sur mjölk, torrt bröd, spickekött, spickefläsk och spicke-
korv. Beträffande spicket gällde som regel, att det dugde så snart 
göken galit på det. Efter första maj inskränkte man eldningen. 
Då åt man vanligtvis både dagel och ättendasbete utan att elda, 
och när man gjorde upp eld, använde man stickor, ris och pinnar. 

I slutet av maj eller så snart man avslutat vårbruket, släpp-
tes oxarna i vall på utmarken, som låg på gränsen till Jällby 
socken, ungefär en halv mil hemifrån. En torpare, som bodde i 
närheten, höll uppsikt över dem under den första tiden och ställde 
in dem i ett sommarfähus under nätterna, men efter ett par vec-
kor fick de gå ute både dagar och nätter. 

Efter vårbrukets avslutning vidtog en del andra arbeten. 
Först och främst gällde det att röja i ängarna. Rätta tiden var, 
när kabbeleka blumma.2  Löv och ris rakades samman och lades 
upp i högar. Var det fanns ett stenrör eller stenkramas (anhop-
ning av större stenar) lade man upp en rishög, likaså på myr-
stackarna. Att röja i ängarna var ett roligt arbete. Många höll 
det för det roligaste under hela året. 

I juni, då det var torrt och grant väder, passade vi på och 
tog bränntorv. Loftsgården liksom övriga stenungagårdar hade del 
i en torvmosse, som låg på gränsen till Jällby socken och som 
kallades Käringamossen. Den låg något mer än en halvmil hem-
ifrån. Arbetet fördelades så, att två man skar upp torvorna och 
två man lade ut dem till tork: Efter några dagar staplades tor-
vorna upp i mindre högar. Det kallades att stuka torv. På så sätt 

1  Fårskinnspäls med skört och livrem, sydd enligt samma modell som 
den gamla skörtaråcken (bonjouren). Ordet »ronke» syftar därpå, att de tunga 
bakskörten jämt ranka, d.v.s. rörde sig fram och åter, då bäraren var i rörelse. 

2  Caltha palustris. 
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kom sol och vind bättre åt. Så snart torven var fullt torr, ploc-
kades den in i en lada på mossen. Där fick den ligga till dess 
marken tjälfrusit och vintervägen ut till mossen bar. Att stuka 
och plocka torv var ett förhållandevis lätt arbete, det kunde även 
småsyskonen hjälpa till med. 

Ett annat arbete, som inte fick försummas under försom-
maren, var att repa vitamoss (vitmossa). Sådan fanns gott om 
bort i laggera (mossarnas ytterkanter) och gamla torvtag, som 
vuxit igen. Om man passade på en dag kort efter regnväder, loss-
nade mossan ganska lätt. Den fick ligga på marken, där man 
dragit upp den, medan den torkade. Sedan var den inte tung att 
bära hem. Vitmossan användes till litet av varje, såsom att torka 
med, då man skurade golven eller råkade spilla, ty den tiden 
fanns ingen tillgång på papper eller tygtrasor som nu. I hem, 
där det fanns småbarn, hände titt och tätt att de jole ner sak, och 
då torkade man dem rena, så gott sig göra lät, med en tapp vit-
mossa. Hade man inte tillgång på sådan, stod man där. Den 
var omistlig. 

Under försommaren 1883 täckte vi om ladugården i Hulan. 
Några dagar innan täckemästarn kom, fick jag och min bror 
Frans ge oss åstad till kronoparken och hugga täckespröt. Far 
hade talat med kronojägaren på Nordåsen och fått hans löfte mot 
rimlig ersättning. Långa och raka hasslespröt (hassel-) var bäst, 
och sådana var ingen brist på i parken. Där fanns hela hult med idel 
hasselbuskar. Även långa och rappa (mjuka och böjliga) björkspröt 
gick an. Vidare skar vi upp massor av björk- och videtelningar till 
täckevejer (täckvidjor). Dessa buntades samman och förvarades på 
någon skuggig plats; tills den dag kom, då de skulle användas. 
Om de råkade torka, fick man lägga dem i blöt i någon vassluda. 
Det var med tillhjälp av dessa spröt och vidjorna, som halmen 
bands fast vid det underliggande räftet. Det var ett påkostande 
arbete att legga på taka. Som stöd för fötterna hade man en lång 
ås, täckåsen, vilken hängde i starka rep, knutna omkring ryggåsen. 
Täckningen tog flera dagar i anspråk. Gubbarna kunde sin sak, 
men de gjorde sig ingen brådska. 

På försommaren, när vi inte hade något annat för händer, 
plockade vi sten och lade stenmurar. Under de första åren på 
1880-talet lade vi stenmur mellan oss och Aplagårdens. Vi lade 
vår sida och darra far sin, en bit varje år. Det höll vi på med år 
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för år, men på så sätt fick vi användning för all den myckna sten, 
vi bröt upp. Det blev en ofantligt stor och bred stenmur. Vem 
som kom och fick se den, förvånade han sig; det var ingen som 
sett maken. 

Ett annat arbete, som hörde samman med försommaren, var 
att ta bark. Hur detta arbete tillgick framgår av berättelsen om 
skogsbruket. 

Mina båda äldre bröder, Karl och Alfred, som under våren 
deltog i planteringsarbetena på kronoparken, hjälpte under för-
sommaren till med gallring och andra därmed sammanhängande 
arbeten. Karl hade 5 daler (83 öre) om dagen, och Alfred, som 
var ett år äldre, hade 5 1/2  daler (92 öre). 

Fram mot midsommar kommer nästan alltid några kalla 
nätter, vanligtvis två eller tre i följd, som fått namnet jarnnätter 
(järnnätter). De kan komma tidigare eller senare, det är olika, 
men kommer gör de. Min far var alltid så rädd för de här järn-
nätterna, ty om de kom så sent, att rågen redan gått i ax, tog 
den skada. Då blev axen dålit satta (glest med korn), och om 
kölden var särskilt svår, kunde de frysa helt och hållet; då tog 
även gräset på ängarna skada. 

Skulle så hända, att man fick en frostnatt, sedan rågen gått 
i ax, måste man ge sig ut och dra rep. Det tillgick så, att två man 
enade sig om varje rep, som drogs ut i hela sin längd, helst långa 
hårrep. Sedan gick man bort och fram på ömse sidor åkertegarna 
och lät repen släpa över rågen på lagom höjd. Det gällde näm-
ligen att hålla denna i rörelse, så att rimmet ej satte sig fast på 
axen, ty då var allt förlorat. Just i själva gryningen var faran 
som störst. 

Nu för tiden tycks frostfaran vara ringa eller ingen, men det 
var annorlunda förr. De gamle kunde berätta om svåra natt-
froster och förstörd gröda, om man inte skyddade sig genom att 
dra rep. För att så långt möjligt var undgå frostfaran, sådde 
man rågen på en bit av den bästa fastjorden. Denna jord ligger 
i regel högst upp på åsarna och är på så sätt bäst skyddad. 

Ett arbete, som inte fick försummas under försommaren, var 
att köra på (kupa) potatisen. Dröjde man för länge, måste man 
först rensa, och det var ett ledsamt och tidsödande arbete. En 
rensning kunde man inte undvika, men sedan höll vi landen rena 



191 

med hjälp av häst och en liten lätt enbetakrok (enbetskrok). På 
samma gång luckrades jorden och potatisen växte bättre. 

Två eller tre veckor efter midsommar började vi slåttern. 
Först slog vi en mad på utskiften, söder om ån. Nu är den utdikad 
och uppodlad, men på den tiden var den sank och vattensjuk. Den 
slog vi nästan alltid i andra veckan efter midsommar. I tredje 
veckan började vi med hackesldtta hemma i Pussa, om allt gick 
efter beräkning. 

Slåttern var liksom våren en bråd tid, och därför måste man 
börja dagen i rätte den (rätta ändan), som de gamle brukade säga. 
Måltiderna måste i viss mån rätta sig därefter. Man började dagen 
med ddggbete (daggbit) vid 3- eller 4-tiden, därefter frukost kl. 
8, da ge! (dagsmål eller middag) kl. 12 eller senast 12.30, ättendas-
bete (aftonvard) kl. 5 och kvälle (kvällsvard) kl. 8. 

Vad maten beträffar gällde som regel, att man skulle ha gott 
bröd och gott dricka under slåttern, alltså mat och dryck som 
gav näring. Om så var att vi inte hade nog med spannmål av 
egen skörd, gjorde far en resa till Lidköping i veckan före mid-
sommar och köpte. Ävenså brukade han köpa hem rocka eller 
annan torrfisk till slåtterns början. Det hårt saltade sovlet orsa-
kade törst i sommarvärmen; inte så den lutade fisken, den var 
mild och god och passade utmärkt för årstiden. En annan vara, 
som inte fick fattas, var naturligtvis brännvinet. Så far rustade 
sig ordentligt. Rejält skulle det vara. 

Under sommaren, då man hade god tillgång på mjölk, före-
kom ett flertal osträtter, vilka man med ett gemensamt namn 
kallade vitamat eller vitamatasugel (-sovel), ty de utgjorde ofta 
ersättning för sovlet under denna årstid, visserligen inte i mitt 
hem, men det fanns många andra, som inte hade så gott om det. 

Hur slåttern tillgick framgår närmare av ett följande avsnitt 
»En dag under slåttern». 

När man väl fått höet i stack, återstod ett annat arbete, näm-
ligen hemtransporten. Ängen låg vanligtvis ett gott stycke från 
gården, och vägen var i de flesta fall bristfällig, ja, stundom så 
gott som obefintlig. För att höet inte skulle förfaras under trans-
porten, lindade man stacken med lövruskor och rep och körde 
sedan hem den som den stod och befann sig, en metod som emel-
lertid förutsatte att stacken stäcktes på ett särskilt sätt. 

Varje stack lades på ett underlag av lövrika grenar och kvis- 
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tar, russler eller ressler, vilka med sina stamdelar vilade på en 
björkstång, som var något längre än stackens bottendiameter och 
som kallades sloe. Lövruskorna kallades därför även sloaris. Sloen 
lades vanligtvis så, att den vilade på tvenne tuvor eller andra 
smärre upphöjningar i marken, ty när stacken skulle forslas hem, 
måste man föra under ytterligare en sloe, nämligen hövsloen. Den 
kunde visserligen läggas ut samtidigt med stackens egen sloe, 
stackasloen, men det är att märka, att man då måste ha dubbelt 
så många sloar, och det var inte sagt att man hade så riklig till-
gång på dem. Var stacken rätt lagd, kunde man häva upp hur 
många stackar som helst med en enda hävsloe. I skogfattiga byg-
der praktiserades denna metod allmänt. Hävsloen kallades även 
för Ml, ett namn som syftar just därpå, att den fördes in under 
stacken. Den måste vara seg och stark, så att den höll att häva 
med, och i det fallet var asken bästa virket. Vidare är att märka, 
att hävsloen måste placeras under stackens egen sloe och i rät 
vinkel mot densamma. 

Vad stacken beträffar var det även av vikt, att den lades på 
torr mark, ty eljest tog den snart skada av markens fukt. Visser-
ligen skyddades den i någon mån av underlaget, stackabotten, 
men om stacken skulle stå ett par—tre veckor, som ofta var fal-
let, var även det bästa underlag sällan tillfyllest. Stacken skulle 
även ligga så, att man kom intill med åkdon på rätt sida. 

Den dag man köle hö (körde hö), hade en man arbete i ängen 
med att jola stack. Det skedde med tillhjälp av långa rep, höjolinga 
(högjordingar). Repets ena ända, som knöts till en ögla, träddes 
över sloens storända, varefter det kastades över stacken och gjor-
des fast vid sloens andra ända. Detta första slag kallades mett-
slaget. Därefter lades ett slag utefter stackens nedre kant, varvid 
lövruskornas toppändar veks upp, så att dessa kom under repet. 
På så sätt bidrog underlaget även till att fasthålla höet på stac-
kens sidor. Sedan man slagit dessa tre slag, slog man tre till fyra 
slag på vardera sidan om mittslaget; den färdiggjordade stacken 
hade alltså minst nio slag. Var höet särskilt kort, utökade man 
repet med en extra längd för att kunna lägga slagen så mycket 
tätare. 

Före 1880 hade gäsenebönderna en liten enkel kärra med 
stora och breda hjul utan hjulringar, bult jul, när de körde hem 
höet från ängarna. Ovanredet, som var fast förenat med kärran, 
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bestod av en korgliknande anordning, där långa och jämntjocka 
grangrenar utgjorde flätverket, och som var stor nog att rymma 
en stack. En sådan kärra kallades hdvekjarra. Under 1880-talet 
övergick bönderna rätt allmänt till vagn med en större hdva, som 
kunde sättas av och på, allt eftersom arbetet krävde En håva av 
detta slag bestod av tvenne spjälgrindar på ömse sidor om en 
stege. Grindarna var fast förenade med stegen, vilken utgjorde det 
egentliga ovanredet till vagnen på samma gång den bildade håvans 
botten. De båda spjälgrindarna vilade på tvenne tvärgående stöd, 
som benämndes hdveknä. Det var den mer eller mindre starka 
vinkeln på dessa naturvuxna knän, som avgjorde spjälverkets 
lutning. Håvan var alltså ett ovanrede med förhållandevis stor 
yta, med den kunde man köra betydligt större lass, såsom vid 
klöver- och sädesbärgen. Den gamla håvekärran hade emellertid 
sina fördelar, när det gällde att forsla hem höstackarna. De breda 
hjulen höll sig ovan marken, även där den var lös och vattensjuk, 
och man var mindre beroende av vägar. Dessa fordon gick därför 
även under namnet maavanga (mad=sankmark). 

Att föra över stacken på kärran kallades att vävla stack och 
tillgick så här: Kärran med sitt ovanrede, håvan, vältes vid sidan 
om stacken, dock ej för nära. Sedan vältes även stacken i rikt-
ning mot håvan. Det var nu man hade bruk för hävsloen eller 
nåla. Sedan man förvissat sig om, att stacken hade rätt läge i 
förhållande till åkdonet, sköt man in hävsloen så pass långt, att 
dess spets nådde fram under kärrans underrede, varpå man välte 
upp kärran med lass i rätt läge. Två fullgoda män kunde vävla 
upp stacken, men var man tre, gick det naturligtvis så mycket 
lättare. Man kunde även vävla stack med hjälp av oxöken, men 
i så fall måste den okas ifrån varje gång man skulle ha upp 
en stack. 

Under transporten hem låg stacken alltså med bottnen upp. 
Det hörde även till skick och sed, att den skulle ligga med sloens 
storända framåt. Ingen bonde ville genera sig med att komma 
körande med lilländan framför sig, det var att göra sig själv 
löjlig, ifall man skulle råka möta någon. Det gällde alltså att 
tänka sig för, såväl när man lade ut sloarna som när man körde 
intill för att vävla upp stacken. 

När man kom fram på ladugårdsbacken, vältes kärran med 
sitt lass. Stacken tippade av och lade sig vanligtvis i rätt läge, 
13 
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utan att man behövde fatta i den. Här hjälptes kvinnor och barn 
åt att fånga in höet i ladan. 

Mellan slåttern och sädesbärgen högg vi löv i en tre—fyra 
dagar, ofta en hel vecka. 

De bästa lövhuggena fanns på kronoparken. Där kunde man 
få hugga mot en viss avgift per tjog kärv. Vi brukade hugga dels 
där, dels på våra egna ägor, ty vi högg mycket löv. Av större 
träd var det endast björk och asp, som fälldes i samband med 
lövhuggningen. För övrigt höll man sig till buskarna, såsom 
björk, sälg, rönn och al. Asp och ask lämnade det bästa lövet. 
Bönder, som hade ask på sina ägor, hade för sed att topphugga 
dessa, d.v.s. de skattade träden stående, och efter några år kunde 
de skattas på nytt. I äldre tid bröt man av kvistarna. Det är därför 
äldre personer säger bruta löv i stället för att hugga. Både män 
och kvinnor hjälptes åt. Männen fällde träden och högg av kvis-
tarna. De skötte de skärande verktygen: yxa och lövhack. Kvin-
norna åter gjorde band och plockade samman de avhuggna kvis-
tarna samt band samman dessa till kjarv (kärv). Dessa ställdes 
upp till tork utmed de fällda och skattade trädens stammar eller 
på andra lämpliga platser. Lagom torra lades kärven samman i 
stackar, där de fick eftertorka. Först sedan man fått in säden, 
körde man in lövet. Det lades upp på ett ränne (skulle), där det 
låg torrt och luftigt. 

I rätt tid och väl bärgat löv var ett förträffligt vinterfoder; 
det användes först och främst för fåren, men även hästarna fick 
sig ett kärv allt emellanåt, särskilt asp och ask åt de med stor 
begärlighet. Detta foder ansågs lika närande som gott ängshö, 
härtill kom att lövet var särskilt välgörande för hästarnas tän-
der, det stärkte och rensade dem. Alelövet åter var ett magert 
foder, ur näringssynpunkt var det så gott som värdelöst, men 
det skulle fåren ha på hösten, ty det var bästa botemedlet mot 
mask i levern, igler; den sjukdomen förekom ganska allmänt och 
tog årligen död på en massa får. 

Så kom sädesskörden eller bärgen. Hade man sått larsmässe-
råg, var den färdig att skörda i andra veckan av augusti. Om-
kring fjorton dagar senare var den vanliga höstrågen mogen. 
Sedan följde vårsäden. 

Bärgen var en bråd tid. Var det vackert väder, började man 
arbetet så snart dågga (daggen) gått av, och sedan höll man på 
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Bilden visar en källare, byggd enligt samma system som potatisgravarna; det 
egentliga källarrummet ligger alltså nedsänkt under jordytan, och taket över 
detsamma består av halm, bunden vid underliggande rundvirke. Vintertiden 
!ylles källarrummet ovan jord med halm och boss, ty endast på så sätt är 
potatisen tillräckligt väl skyddad mot vinterkölden. Bilden visar även hur som 
man lagt upp ett tjockt lager av potatisblast ovanpå halmtaket. Gård i Trå- 

vattna socken, Foto förf. 1946. 
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intill sena kvällen. Nu fick ingen middagsvila förekomma, men 
man sov en stund längre på morgonen. Följaktligen kom ingen 
dåggbete ifråga, när man övergick från slåtter till skördearbete. 
I övrigt var måltiderna desamma, och så länge vi hade vårt arbete 
på åkrarna i gårdens närhet, intog vi samtliga mål i hemmet. 

En del dagar, då vi hade arbete på utgården, levde vi ute-
slutande på matsäck, bortsett från frukost och kvällsvard. Utskif-
ten däremot låg betydligt närmare. Visserligen gav vi oss inte tid 
att gå hem varken till middag eller aftonvard, men mor, som 
stannade hemma sådana dagar, ställde om att ett par av små-
syskonen gick till oss med lagad mat. Det var inte längre väg än 
att de gott kunde gå den. 

Inträffade en regnvädersdag i bärgen, brukade manfolken 
ta sig en soveda, medan de sov ut ordentligt. Fortsatte regnet, 
fanns åtskilligt att syssla med inomhus. I huggboden stod van-
ligtvis en eller ett par rivor, som behövde finnas um, och något 
av lieorven behövde kanske ses över. Sådana arbeten utförde man 
under regnvädersdagar. Dessutom fanns många andra arbeten. På 
logen låg ett par lass säd, som man vräkt av i största hast för att 
få mesta möjliga in under tak, innan regnet kom. Nu plockade 
man upp nekerna i ladan och lade dem till rätta. 

När man fått lon ledig, tog man fram böstebocken och bösta 
ur råg till utsäde. Det skedde genom att slå nekerna mot böste-
bockens spjälor. Arbetet kunde även utföras på så sätt, att man 
slog nekerna mot endera av logens bulkar (sidväggar). Denna 
råg kallades äxerdg och lämpade sig särskilt väl till utsäde, ty 
den var stri och fullmogen. Vidare tog man tillfället i akt att 
äxa ur råg eller blandsäd till brödföda. Ingen ville ställa sig att 
tröska så års, ty det var genant. Hördes präglarna gå, innan den 
rätta trösketiden var inne, sade man, att nu går hon gerkldckera 
där eller där. Så skulle den urböstade säden kastas, d.v.s. befrias 
från agnar och mindervärdiga korn. Nog för att det fanns arbete 
även under regnvädersdagar. En bonde var aldrig sysslolös. Än 
hade han sitt arbete på åker, än på logen eller i ladan. 

Så snart säden var inbärgad, släpptes boskapen på bete i 

1  Ordet syftar därpå att de fullmogna kornen ej blott är tyngre utan 
även hårda och glatta. Man brukade pröva sädens godhet genom att ta den i 
handen och låta kornen rinna ut mellan fingrarna. När kornen gled ut i en 
jämn ström, sades säden vara strid. 
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Under 1800-talet murades källaren i de flesta fall av vanlig jordsten, d.v.s. 
sådan sten som vid odling brutits upp ur jorden. Fanns en backsluttning med 
skyddat läge i gårdens närhet, grävde man in källaren i densamma. Bilden 
visar en dylik källare, uppförd på 1870-talet. Over det ursprungliga taket av 
bry och jord på underlag av rundvirke har man byggt ett tak av bräder och 

tegel. Foto förf. 1946. 
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ängarna och på gärdena, och där fick den gå, så länge det fanns 
något att äta och väderleken tillät. Under denna tid måste djuren 
emellertid vaktas. Den, som inga egna barn hade, lejde sig en 
vallpojke. 

I början av oktober skulle potatisen upp. Då ställde vi till 
med petätejälp, vi som andra bönder i byalaget. Hur det då gick 
till är redan berättat. 

Vi ungdomar hjälpte till med upptagningen, och far hade full 
sysselsättning med att forsla bort den upptagna potatisen till de 
gravar, som vi hade i Stenbacken,' ett stycke söder om gården. 
Här i den torra mogen var grav intill grav, hela backen över, ty 
här hade stenungabönderna sina gravar lite till mans, medan 
tågubbarna hade sina gravar på annat håll. Se, det var skillnad 
på folk och folk. De besuttna bönderna ville ha sitt för sig själva. 

Så snart vi fått upp potatisen, krokades jorden, och så sådde 
vi råg på den, petäteråg. Ävenså gödslade vi upp en bit stubb — 
det var sådan jord, som burit vårsäd — för att få lite mera råg, 
stubbardg. 

I slutet av september eller kanske i början av oktober, då 
det var slut på betet, slaktades fåren. Nu var de feta och bra, och 
de fick inte tära på vinterfodret. För övrigt jeck de bara d säk 
(magrade), om man dröjde. 

I början av oktober tröskade vi kornet. Den trösken ville 
far alltid vara färdig med till dagen för Mörlanda marknad. År 
1883 inföll marknadsdagen den 11 oktober och Onsjö marknad 
dagen därpå, men i vanliga fall var det ett par—tre dagar mellan 
dessa båda höstmarknader. Dagen för Mörlanda marknad tog vi 
ledigt alle man. Far tog med sig ett lass korn, som han sålde till 
Danielsson på Mollungen. En del gick väl i utbyte mot brännvin, 
ty jag minns, att han hade en kutting med sig hem. Det var lika 
år för år: när han sålde kornet, köpte han brännvin. Och, som sagt, 
den affären gjorde han på höstmarknaden i Mörlanda. Eftersom 
far varit gästgivare i yngre år, var han sedan gammalt kund hos 
Danielsson. Denne hade det största bränneriet i Gäsene på den 
tiden. 

Om så var, att man ej ansåg sig kunna vinterföda alla dju- 

1  EgentliOn< en. Strandvall eller åbrink från den tid ån- gick betydligt 
högre upp, backen bestod alltså av fin flodsand. 
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ren, frånsett dem, man bestämt för slakt, såldes dessa på höst-
marknaden i Mörlanda. Kunde man inte sälja där, var det att 
leda till Onsjö. 

I oktober, när man hade som allra brådast, lät länsmannen 
lysa på, att vägarna skulle grusas, och som vanligt måste arbetet 
vara färdigt till en viss dag. Bråttom som det var, dröjde vi till 
sista eller näst sista dagen före synen, men då måste vi ut. Vi 
hade vår vägbit i kronoparken omkring en halv mil norr om 
Stenunga, men där fick ingen gräva efter grus, utan detta häm-
tade vi i ett grustag på Ljungholmen, en sockenallmänning, som 
låg ett gott stycke söder om byn. Allt som allt fick vi köra gruset 
för vägunderhållet ifråga inte mindre än tre fjärdingsväg. Det 
fanns emellertid de, som hade sina underhållsvägar ändå längre 
bort. 

Den 24 oktober inföll flöttedan, och under den vecka, som 
följde, förekom inga arbeten. Nu ställde ungdomarna till med 
sina lekstugor, och prästerna höll husförhör och bevistade bön-
dernas feta husförhörskalas. Beträffande dessa tillställningar hän-
visas till »Hjälper och gillen». 

Inträffade kylig väderlek i oktober, tog man på sig varmare 
kläder. Fårskinnspälsen brukade dock få hänga på sin knagge 
till i november. När man skulle bråta hören, var pälsen god att ha. 
Då drog kvinnorna likaså på sig sina skinntröjor och andra varma 
plagg. Någon bestämd dag, på vilken man övergick till vinter-
kläder, förekom inte, utan man rättade sig efter väderleken. 

Första november markerar i flera avseenden övergång från 
höst och höstsysslor till vinter och vintersysslor. Med denna månad 
började man ottetrösken. Då steg man upp redan vid 3- eller 4-
tiden, alltså den tredje perioden under året, under vilken man 
steg upp särskilt tidigt. Nu hade man slaktat, och ottebeten be-
stod under denna årstid nästan alltid av en patta (palt) och en 
sup per man. Med den kosten redde man sig en god stund. Frukost 
åt man som vanligt vid 8-tiden men middag eller dagel först 
kl. 1, alltså en timme senare än under sommaren. Ättendasbeten 
åt man först, när man slutat dagens utearbeten. Nu fick ingen 
middagsvila förekomma, men man tog igen sig en stund i skym-
ningen, då man satte sig att sova mösche. November och decem-
ber var ett par arbetsamma månader, och mörkret hindrade en 
att utnyttja tiden. Men å andra sidan var det en god tid, ty nu 
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hade man både bröd och sovel. Så länge man var upptagen av 
utearbeten, slutade man trösken med dagens inbrott. 

Först och främst måste man höstlägga vad som återstod. 
Vidare skulle den ved, som man fått i samband med lövhugg-
ningen, köras hem medan det var barmark, i varje fall innan det 
blev så mycket snö, att den försvårade arbetet. Likaså körde vi 
hem veden efter det eke, som vi barkdragit under sommaren. Löv-
veden på kronoparken hade man dock ingen rätt till; den för-
behöll sig kronan och sålde på auktion. Det var först efter inrop, 
som man fick ta hand om den. Lövveden lades upp i en hög vid 
ladugårdsgaveln, där den höggs sönder till småved. Det blev torr 
och bra ved, fin julved. Vi brukade även passa på och hämta 
hem ett par lass torv, så snart marken frusit till så pass att den 
bar på mossarna. 

När vi var färdiga med dessa och andra utearbeten, ägnade 
vi oss uteslutande åt trösken. Då var det inte fråga om att sluta 
med dagens inbrott, utan då fortsatte vi till dess slut. 

Trösklaget bestod av fyra man. Vi var så pass manstarka på 
vår gård, att vi alltid kunde tröska med full styrka. Om en var 
förhindrad, ryckte någon annan in i hans ställe. Under morgon-
timmarna lyste vi oss med ett talgljus i en trälykta. Det var så 
mycket att man såg att lägga fram och rösta upp nätt och jämnt. 
Själva trösken gick mest efter gammal vana. 

Det antal neker, man lade fram samtidigt, kallades blöta. 
Antalet berodde givetvis på nekernas storlek, sädesslag och sädens 
beskaffenhet, men i allmänhet tröskade man en halvtrave om 
gången, alltså 20 neker. Vårsäden var för det mesta kortvuxen, 
och vare sig det var fråga om korn eller havre, brukade vi sätta 
nekerna, d.v.s. de trycktes samman mot logens golv med stubben 
nedåt. På varje blöta tröskades i tre ner (omgångar). Den första 
omgången kallade man äxe-ni, ty då tröskade man huvudsakligen 
på blumma (axen). Den urtröskade säden kallades dråse. Den 
samlades i en hög vid logens bortre ända. Sju till åtta blötor 
under ottebeta och lika mycket under förmeddasbeta ansågs vara 
ordinärt arbete. Dessa båda betor pågick i fyra timmar vardera, 
nämligen från kl. 4-8 och 9-1. Ättendasbeta, som varade från 
kl.-2 till mörkrets inbrott, blev betydligt kortare. Den pågick säl-
lan mer än 2 i/2, högst 3 timmar. Som regel gällde, att en feck 
fara druja beter, när en sto på lon å tröska. Man brukade även 
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Hackelse ingick ej blott i hästarnas utan även i nötkreaturens foder i gången 
tid. Innan hackelseverken kom i bruk, använde man en s.k. skärkista för detta 
arbete. Till skärkistan hörde en lieliknande kniv med skaft, skärkniven. Bil-
den visar en äldre man sysselsatt med att skära hackelse på sin loge. Här ser 
man även en del redskap, som hörde samman med tröskning och sädens rens- 

ning. Mellom gården, Hudene socken. Foto G. Ewald omkr. 1903. 

säga, att ena firatimmarsbeta va ena drujer beta. Resultatet av 
en sådan dags arbete brukade vara 9-10 travar, om man trös-
kade havre, vilka efter rensningen gav omkring 2 tunnor. Efter 
några dagars trösk, måste man göra ett uppehåll, medan man 
rensade den urtröskade säden. 

Först skulle dråsen resslas, vilket skedde med tillhjälp av ett 
ressel (stort såll). Tomma ax och boss, som blev kvar i sållet, 
kallades hänte. Så följde kastningen. Dråsen måste då ligga vid 
den ända av logen, som vette mot vinddraget, ty det var med 
vindens hjälp säden rensades. Kastaren satte sig då på en pall 
eller den kullstjälpta haschäppa (halvskäppan, ett måttkärl), och 
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med sin kastskovel gjorde han kast efter kast. Men varje kast 
måste vara väl beräknat. Agnarna, som var lättare, stannade på 
halva vägen. De blev liggande ungefär mitt på logen. Den bästa 
säden, den som hade tyngd och kärna, nådde längst fram, fram-
kastet. Slösäden orkade inte så långt, den avskildes från den full-
goda säden med hjälp av en kvast, lokåsten. Sedan man så bärt 
å lon (burit av lon), kunde man fortsätta trösken. 

Med december började förberedelserna för julen. Nu måste 
man passa på och mala, innan det blev för trångt vid kvarnarna. 
Vidare skulle julgrisen slaktas i så pass god tid, att man fick 
avsmaka den vid lusse. Då vankades pressylta, rullsylta och korv; 
vad gott man hade i sovelväg, så skulle det fram då. Denna mål-
tid i tidig otta, kallades lussebete. Självklart var, att man skulle 
ha sig en sup över lag, eljest var det inte riktigt. Var det någon, 
som behagade fler, stod det honom fritt. Den morgonen knuss-
lades det inte. Kaffe förekom, men far höll fast vid att lusse 
skulle firas med lussebete, så länge han levde. 

Sedan vi lussat, gick vi upp och fortsatte med trösken den 
dagen som alla andra. Nu var vi färdiga med råg, korn och bland-
säd, men vi hade åtskilligt med havre kvar i ladan. Det gällde 
alltså att raska på för att hinna undan med det mesta möjliga, 
innan vi tog julfritt. 

Julaftonens förmiddag arbetade vi med varjehanda små-
sysslor hemma på gården. Det var sådant som vi ville göra undan 
före klockan 12, ty då gick helgen,  in. Och därmed var ett arbetsår 
till ända. 

Kvinnans arbetsår. 

Under det männen hade sina huvudsakliga göromål utomhus 
året om, måste kvinnorna vara än ute och än inne. De skulle 
hjälpa till med alla större arbeten, såsom slått och skörd m.m. 
Fanns inte den kvinnliga medhjälparen, stod mannen där ofta 
handfallen. Först och främst var det piga-n, man tog i anspråk. 
Även på förhållandevis små gårdar höll man sig med piga, ty på 
sådana var ingen brist, och inte kostade de många kronor för 
året. Pigan fick veta om, att hon fanns 011; hon skulle vara med 
både här och där ifrån tidig morgon till sen kväll. Henne drev 
man hårdare än någon dräng. Men även husbondens egna dött- 



Ida Svensson, trotjänarinna och husföreståndarinna på gården 
Byslätt i Larv. Foto från 18904a1et. 
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rar hjälpte till med utearbeten. Det var först som gift och hus-
moder, som kvinnan mera odelat kunde ägna sig åt hemmet och 
innesysslorna, men då hade hon vanligtvis ett eller flera barn 
att se till. Vidare berodde mycket på, hur hon var gift. Såsom 
hustru till en torpare eller småbrukare var det inte nog med att 
hjälpa till, utan då var det vanligtvis hon, som fick uträtta huvud-
parten av mannens arbete, under det denne gick dagsverken eller 
låg ute på extraförtjänster. Den burgne bondens hustru åter 
kunde stanna inne och sköta sitt, oberoende av årstid, och där-
med vann hon även i socialt avseende. Hon fick heta kära mor, 
men så länge hustrun deltog i utearbeten var hon bara mor den 
eller den. 

Följande uppteckningar beröra närmast hustruns och pigans 
innearbeten på en medelstor bondgård i Larvs socken, nämligen 
Byslätt, belägen i socknens södra del. Gården omfattar 20 tunn-
land öppen jord, stora ängar — nu utlagda till beteshagar — 
samt hag- och skogsmark, allt som allt 100 tunnland. Djurbesätt-
ningen var på 1880-talet 1 häst, 2 par oxar och 10 kor samt ung-
djur och får. Gården sköttes vid samma tid av man och hustru, 
två hemmavarande söner, piga och en drängpojke. 

Sagesmän är en f.d. trotjänarinna på denna gård, Ida Svens-
son, född 1865, samt Henning Svensson, likaså född 1865 och 
hemmason på gården under nämnda tid, sedermera ägare. 

Mellan jul och nyår brukade husmodern se över sitt linne-
förråd, såsom borddukar, handdukar, lakan och örngott m.m. i 
den vägen liksom skjortor och särkar. Vad som behövde bötas 
och lagas, skulle fram då, men bara det som var rent och fint; 
inga gångkläder — sådana befattade man sig inte med i helgen, 
utan dem lagade man när så behövdes. 

Dagen efter nyårsdagen tog man fram linnevävarna. Då 
klippte man till och sydde lakan, skjortor och särkar, så att man 
fick sig åtminstone ett nytt plagg över lag. Nytt år skulle börja 
med nytt. Man sydde för hand och det tog tid. I skymningen, när 
man inte såg att sy längre, tog var och en fram sitt binne (stick-
ning), och det fortsatte man med, tills det blev sussledags (tid för 
mjölkning och husdjurens utfodring). Man bann (stickade) strum-
por, sockor och vantar, det var det huvudsakliga. 

Dagen efter Knutadan (13 jan.) skulle spinnrockarna fram. 
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Gården Byslätt. Till höger om den större ladugården ser man ett par äldre 
ladugdrdsbyggnader. Byggnaden längst till vänster är ett gammalt bränneri, 

nu brygghus. Foto omkr. 1930. 

Många satte igång med spånaden, så snart trettondagen var över, 
men var det inte allt för bråttom, fick spinnrockarna stå där de 
stod till efter tjugondag Knut, ty då ställde man vanligtvis till 
med kalas, ett Knutagille. Därmed var det slut på helgen. 

Maja B. kom en gång till Bultås — det var just i januari. 
Då satt moran på stället och hennes två döttrar och spann. Moran 
spann hör, ty det var alltid sed, att den, som var gammal och 
van, skulle spinna det viktigaste. Döttrarna spann bldr (blånor). 
Då var där inte mindre än tre spinnrockar i gång i en och 
samma stuga. 

Den, som skulle lära sig spinna, fick alltid börja med blårn, 
vanligtvis toppblårn, ty den var man inte så noga med. De hade 
till talesätt, att när töserna skulle lära sig spinna, så hade de 
lillfingret som mått på trådens grovlek. Och: de spann ett tuppaldr 
å ett huvvehår, d.v.s. de spann ojämnt, så att tråden än blev för 
tjock och än allt för klen, med följd att den gick av, när man 
satte igång och spolade. 

Vilken vikt man lade vid spånaden i äldre tid framgår av ett 
gammalt talesätt, att innan tösen kunde tänka på att gifta sig, 
skulle hon kunna spinna garnet till en ylleklänning; den spånaden 
var den svåraste. 

Om möjligt spann man slut på blårn före jul, ty den skräpade 
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mest. Hörn däremot fick ligga till i januari, ty då såg man van-
ligtvis lite bättre. Snön lyste om inte annat. 

Dessa liksom alla andra inomhusarbeten försiggick i daglig-
stugan, som var stor och rymlig. Under dagen satt man så, att 
man drog bästa nyttan av dagsljuset. En spinnrock framför varje 
soffa var det vanliga. När kvällen kom och man tänt brasan i 
den stora öppna spisen, flyttades spinnrockarna ut på golvet ett 
stycke från spisen, och så spann man i skenet från brasan. Då 
den brunnit ned och matlagningen över glöden vidtog, tände man 
ett talgljus eller en lampa, som ställdes på bördskanten, så att 
den lyste ett stycke utåt golvet. Inte såg man så särskilt bra, men 
hade man bara det rätta hånnalaget, så gick det ändå. 

När man var färdig med hörn, tog man itu med ullen. Under 
kvällseta hjälptes man åt att karda, och under dagen, då man 
såg av dagsljuset, spann man den kardade ullen. Så fortsatte man 
ett par—tre veckor med gemensam kardning under kvällen och 
spånad under dagen. Hade man särskilt mycket att spinna, t.ex. 
om man skulle spinna till vammalsväft, ställde man till med 
karejälp en eller ett par kvällar. Den hjälpen var andra hjälper 
lik: grannkvinnorna kom samman och hjälpte till med arbetet, 
och då vankades kaffe med grant vetebröd och gorån till dopp — 
småbröd förekom inte. Dessutom vankades annan fägnad för 
dem, som behagade. Efter en sådan hjälp hade man att spinna i 
flera dagar. 

Trösken pågick även under januari, om inte hela månaden, 
så dock en del. Då förekom likväl ingen ottetrösk, i varje fall 
inte på Byslätt, men man steg upp i tid, och så snart dagen grydde, 
satte man igång med arbetet. De dagar man tröskade, måste pigan 
vara med, men husmor höll sig till sina arbeten inomhus. 

I februari och mars, då männen hade sina skogskörslor, tim-
mer- och vedhuggning, kunde vi kvinnfolk uteslutande ägna oss 
åt våra egna arbeten. 

Nu kokades hör- och blårgarnet i björkaska och lakades i 
lut ett par—tre gånger om, varefter det sköljdes omsorgsfullt och 
hängdes ut till tork och blekning. Då stack man en stång genom 
härvorna och så hängde man upp dem mellan ett par aplar. För 
att härvorna inte skulle trassla till sig, lade man en annan stång 
i härvornas underkant. På så sätt hölls dessa lagom sträckta. 
Stängerna, som användes år efter år, benämndes garnstänger. 
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Ännu i början av 1900-talet idkades spånad i hemmen. Här ser man det jämnt 
och fint spunna lingarnet härvas upp pd en härvel. Efter 50 varv passerar den 
tandade trissan en träfjäder, som gör en knäpp. Dessa 50 varv utgör ett »band», 
och omkring detsamma bindes en tråd. När spinnrockens rulle överförts på 
härveln, har man en härva. Ju finare spdnad, desto flera bund går det på här- 

van. Gården Grimstorp, Hudene socken. Foto G. Ewald omkr. 1903. 
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Fick man ut garnet i mars, brukade blekningen gå på två 
eller tre veckor, ty under den årstiden växlar snö, tö och sol-
sken. Men det kunde också hända, att det fick hänga hela måna-
den, det berodde, som sagt, på väder och vind. 

Det förekom även att man hängde upp garnstängerna på 
bortre stuggaveln, men ville det sig illa, kunde garnet bli uppbränt 
mot väggen, ty genom vädrets växlingar bildades stundom isbitar 
i garnhärvorna, och när solen verkade på dessa, uppstod sköra 
fläckar. Bäst var att garnet hängde fritt. 

I medio av mars, då det blev längre och ljusare dagar, sattes 
linneväven upp. Även i detta fall fick dagligstugan tjäna som 
arbetsrum. Det fina lingarnet vävdes vanligtvis tvåskäft (med två 
trådar i varje skedtand) och kallades enligt ett äldre ord för 
laert 1  (lärft). När bomullsgarnet kom i allmänt bruk, blev det 
emellertid nödvändigt att skilja på linne- och bomullslärft. Vidare 
skilde man på hel- och hallinne (halv-). Lärften användes till 
lakan, örngott, helgdagsskjortor, linnen och ovandelar. Blaggarns-
väven åter, som man erhöll genom att väfta med blår- eller blag-
garn, användes till vardagslakan, handdukar, vardagsskjortor och 
nardelar 2  (nerdelar). Av det grova och hårda garnet efter topp-
blårn vävdes ett tyg, som användes till mjölsäckar och bolstervar. 

Någon gång, då man hade god tillgång på vackert hörgarn, 
satte man upp och vävde dräll till dukar. 

Den 14:de mars kallade man för tranedan. Då var dag och 
natt lika långa. Med denna dag upphörde allt arbete vid ljus, ty 
trana bar jus i säng, hette det. Man gjorde undan sina sysslor 
såväl ute som inne, åt och lade sig, medan man såg av dagen. På 
morgonen steg man upp med solen. 

Den 24 april var flötteda. Visserligen var det mera sällan 
någon flyttade på våren, men äldre personer höll likväl fast vid 
att vårlaket skulle vara undangjort före denna dag. Även i övrigt 
skulle det vara rent och fint till dess, i all synnerhet om det kom 
ny piga i huset. Fint skulle det vara, när hon kom, och fint skulle 
hon lämna stället. 

Laket var ett omständligt arbete. Luten bereddes av lövveds- 

1  Knallarna från Kind uttalade samma ord lärit. Ovan anförda talesätt 
var allmänt i Laske och Skånings härader. Ännu så sent som på 1890-talet 
brukade barnen leka en lek: »Sälja laert». 

2  Se not sid. 107. 



209 

aska, helst av björk. Sedan den silat ner genom plaggen i den 
stora lakesån, kokades den upp och slogs åter över kläderna. Det 
höll man på med en hel natt, och det kallades att vaka på lak. 
Visserligen turades man om, men likafullt blev det en lång och 
ansträngande natt. Laket skedde i en byggnad, som tidigare an-
vänts som brännvinsbränneri och som därför gick under namnet 
gamla brännerit, alltså en motsvarighet till de större bondgår-
darnas brygghus. 

När morgonen kom, bar man ut och ställde upp lakesån på 
ett åkdon samt körde den till bäcken, där man hade sin bestämda 
sköljeplats sedan gammalt. Var husmodern förhindrad att deltaga 
i arbetet, ställde hon om att pigan fick någon till hjälp i sitt ställe, 
helst ett par stycken. Kläderna sköljdes i det rinnande vattnet, 
och för att man skulle få ur all luten ordentligt, lade man upp 
dem på en böstebock och bösta (klappa) dem med ett bösteträ 
(klappträ), varefter de åter sköljdes ett par tre gånger om. När 
man skulle vria upp (vrida upp) de stora blaggarnslakanen hjälp-
tes man åt två och två. Det var mer, än en rådde med. 

Det var ett kallt och tungt arbete att ligga vid bäcken och 
skölja lak. Den dagen skulle man ha starkt och gott förmiddags-
kaffe och en sup. Bäst att hålla blodet i rörelse, ty eljest förkylde 
man sig i det kalla vattnet. 

Rent och vitt linne var en heder för hela huset men först och 
främst för husmodern, och därför var hon alltid särskilt glad, när 
laket lyckats väl. 

I början av maj släppte man i vall boskapen. Sedan blev det 
åtskilligt ledigare, särskilt för pigan. Och så en välsignad sak: 
man slapp att bekymra sig för fodret, som aldrig ville förslå så års. 

Med maj månad började sommartiden. Då lade kvinnorna av 
sina fårskinnströjor och tog på sig ljusa och lätta sommarkläder. 
Den tunga doffelkappa (kappan av doffel) utbyttes mot en sum-
merkofta (kofta för bruk under sommaren), när man skulle 
gå bort. 

Under maj månad övergick man även till den lättare som-
marmaten: sur mjölk, bröd, ost, spekekött och spekef läsk (spicke-) . 

Under den tid vårbruket pågick, vilade alla innearbeten, ty 
då hjälpte pigan till ute. Två ökar skulle ständigt vara i gång, 
och var husbonden upptagen av t.ex. sådd, fick pigan rycka in 
14 
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i hans ställe och ta hand om öken. Hon fick köra både krok 
och harv. 

Så snart vårbruket var överståndet, tog man åter itu med 
innearbetena. Nu vävdes tyg till kläder för samtliga i familjen, 
både män och kvinnor. Till varp användes bomullsgarn och till 
väft hemspunnet och hemfärgat yllegarn. Tyget till männens som-
markläder vävdes nästan alltid kipert (kypert), ty det måste vara 
fast, så det förde sig. Även tyg till foder i manskläderna vävdes i 
hemmen. Sådant tyg vävdes entänning (med en tråd i varje sked-
tand). Hade man tillgång på hör- eller blårgarn, väftade man med 
sådant, eljest bomullsgarn. Vidare vävdes tyg till arbetskläder 
under sommaren. Det var att väva den ena länken efter den andra. 

Vadmal vävde man långt ifrån varje år, men om så var att 
man hade tillräckligt med ull och berett sig för sådan vävnad, 
måste man passa på under sommaren, ty ullen kräver värme. 
Både spånaden och vävningen gick lättare då. Vammalsväften, som 
borde vara lätt spunnen, spann man, som redan nämnts, i januari 
eller februari, men vammalsvarpen, som måste vara särskilt hårt 
och fint spunnen, spann man inte förrän man fått sommarvarmt. 
Då lät ullen bearbeta sig vida lättare, och då såg man ordentligt, 
var man än satt. 

Vadmal med ullgarn till både varp och väft kallades helulle 
vammal till skillnad från halvulle, som hade bomullsgarn till varp. 

På den tiden min mor var ung och satt i vävstolen, säger en 
berättare, satte de färg på vadmalet i hemmen. Det skedde före 
spånaden. Då far ja (färgade) de en del av ullen svart — detta 
för så vitt man ej hade svarta får — och sedan blandade man 
samman svart och vit ull till söagrått. Men i min egen ungdom 
övergick man allmänt till den svarta färgen. Då vävde man vad-
malet av vanlig vit ull, och sedan fick färgaren sköta om resten. 
(1880-talet.) 

Vadmalsberedning utfördes i vilken stad som helst, men 
kunde man få bud till Alingsås eller Borås, föredrog man en av 
dessa städer. Far i Byslätt gjorde ofta en extra resa till Alingsås 
just för vadmalets skull. Vid inlämnandet fick han bestämma sig 
för något av följande beredningssätt: 1) vanlig stampning och 
pressning, 2) vadmalsberedning, 3) hel klädesberedning, 4) halv 
klädesberedning. 

All sömnad försiggick i hemmen. Skräddaren, som sydde på 
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Garnet varpas; det sker med hjälp av en varpa av den typ bilden utvisar. 
Vävens längd och bredd bestämmes i och med att varpen lägges upp. Grims- 

torp, Hudene socken. Foto G. Ewald omkr. 1903. 
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maskin, hade sin brådaste tid under försommaren, ty då hade 
man bästa tiden att ta emot honom och då hade man det under 
våren vävda tyget i beredskap. Men även hösten var en bråd tid 
för alla hantverkare. Den, som stod i tur att ta emot skräddaren, 
måste möta upp på bestämd tid och plats för att hjälpa till med 
att bära symaskinen. 

Sömmerskor fanns, men det var få som utövade sin verk-
samhet självständigt. De flesta sömmerskor var endast ett slags 
sömnadskunnig hjälp, som man anlitade, då det var fråga om 
finare sömnad, såsom helgdagsklänningar. Vidare brukade söm-
merskan få rycka in och hjälpa till med att sy kläder till barnen 
i hem, där husmodern ej hann med detta arbete. Underkläder 
och vardagsklänningar sydde var och en sina. Den äldre kvinno-
dräkten var mycket enkel och syddes enligt samma modell år efter 
år. Var det fråga om svårsydda plagg, såsom kappor, västar och 
tröjor, anlitade man helst skräddaren. Denne var lika förtrogen 
med kvinno- som mansdräkten. Ännu så sent som på 1870-talet 
förekom att manlig skräddare sydde brudklänningar (Hällestad, 
Larv) . 

Dagarna efter midsommar tog man det lugnare. Då vilade 
man ut för att hämta krafter till den stundande slåttern. 

I andra veckan efter midsommar tog man i håll med brygd 
och bak. Baket tog två dagar och brygden ett dygn. Man lade 
sig vinn om att baka ett gott bröd och att brygga ett gott dricka 
till slåttern. Baket skedde i stugan, där man hade bakugnen, men 
brygden skedde i gamla bränneriet. 

Under den tid slåttern pågick, hjälpte pigan till ute, och hus-
mor skötte matlagning och andra göromål inomhus. Sådana 
dagar, då vi var eget folk och kunde ta det lite lättvindigare med 
maten, brukade även husmor gå med ut, om inte hela dagen så 
dock en stund före eller efter middagen. En dag ställde vi till 
med slåtterhjälp, men Byslätt hade stora ängar och mycket att 
slå, så det räckte till med arbetena likafullt. Efter slåtterhjälpen 
hade man arbete i en veckas tid med att vänna hö och stäcka upp. 

Senast om Larsmässe (10 augusti) skulle man vara färdig 
med slåttern. Då vidtog andra arbeten. 

Larsmässe var en märkesdag i flera avseenden. Då fick man 
äta färsk potatis och färska grönsaker för första gången på året. 
Det var sådan väntan på Larsmässe just för färskpotatisens skull, 
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men även färska ärter och färska bönor skulle avsmakas den 
dagen. Vad färskt och gott man hade, skulle det fram då, men 
sedan kunde det dröja, innan man fick gå nära potatis- och 
grönsakslanden, ty de gamle ville inte veta av något slöseri. Allt 
skulle vara utvuxet och matat, innan man skördade. 

Efter slåttern högg vi löv i en tre—fyra dagar; därpå följde 
råg- och havreskörden. Pigan deltog i såväl det ena som det andra 
arbetet. Hon gjorde band och band kärvar, då man högg löv, 
och tog upp mej, då man meja säden. Att raka stubben var likaså 
kvinnogöra. 

Ett arbete, som uteslutande var kvinnornas göra, var att rösta 
hörn (linet), vilket skedde så snart den blommat ut och stjäl-
karna antagit den gula färgen. De bästa tågorna satt just i stjäl-
kens nedre del, och för att dessa ej skulle gå förlorade, drog man 
upp stjälkarna med roten, lock för lock. På så sätt erhöll man 
även betydligt längre tågor, än om man skurit av hören med skära 
eller lie. Den röstade hören bands till neker, vilka ställdes upp till 
tork i stukor, så som skedde med säden. 

Fick man sig en eller annan ledig dag mot slutet av havre-
bärgen och vädret var sådant, att man kunde ge sig ut i mar-
kerna, måste man passa på och plocka kröser (lingon). Det var 
likaså kvinnfolks och barns göra. Någon gång kunde det väl hända, 
att männen gick med, men det var mera sällan, undantagandes 
drängpojken; han fick hjälpa till med vad som påfordrades. 

Följde så en regnvädersdag, fick man sätta sig att rensa och 
koka krösemos (lingonsylt). På Byslätt kokade vi stora kittlar 
fulla med mos och tömde på ämbar eller byttor. Det kokades utan 
socker och förbrukades i hushållet under höstens lopp. Man åt 
det med tillsats av söt mjölk och bröd såsom efterrätt. Endast 
en mindre del tömdes på lerkrukor och förvarades för framtida 
behov, tes. om  någon skulle råka bli sjuk. 

Ett annat arbete, som man likaså måste ta i håll med under 
regnvädersdagar, var att repa hörn. Detta arbete utfördes på logen 
och med tillhjälp av en hörrepa. Själva repan eller repkämmen 
(-kammen) bestod av en rad spikliknande järntenar, tänner (tän-
der), som man slagit in i en kloss av hård björk. Till repan hörde 
därjämte en furuplanka av manslängd och på vars mitt repkam-
men satt fästad. Under arbetet vilade plankan på tvenne bockar. 
Var man två om arbetet, som man helst borde vara, satte man 
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sig på var sin ända av repan med hörn vid sidan om sig. Så drog 
man lock efter lock genom repans kam, varvid knep pla (frö-
husen) föll av. 

Kneppla bearbetades därefter med en lätt slaga, så att fröna 
lossnade ur sina kapslar, varefter dessa rensades i luftdrag och 
användes som kraftfoder för kalvarna, hörfrövälling. 

Under svåra år, då det rådde brist på spannmål, användes 
hörfrö till bröd. Sådant bröd var beskt och mycket mörkare än 
annat bröd. Största olägenheten var emellertid, att det nästan 
alltid var behäftat med sand, ty hur väl man än röste hörn, följde 
sand och jord med in på logen. Vallpojken fick ofta nöja sig med 
ett stycke hörfröbrö i sin väska. Han fick äta det sämsta i både 
goda och dåliga år. 

Sedan skulle hörn — eller rättare linhalmen — läggas ut på 
rötevall. Som sådan användes en äng eller gräsbevuxen mosstege, 
som låg fredad för boskapen. Var det regnig väderlek, gick rötinga 
på tre veckor, eljest fyra. Då rakade man upp hörn och lät den 
lufttorka under några timmar, varefter den bands samman i stora 
bunta (kärvar). 

I slutet av september eller i början av oktober kom de första 
frostnätterna. Då svartna petätekdeln (blasten) och föll samman. 
Nu var det på tiden att ta upp potatisen. Om möjligt skaffade 
man så många till hjälp, att man fick upp den på ett par dagar. 
På Byslätt fanns ingen, som hade tid att hjälpa igen, utan här 
skaffade man hjälp mot betalning. 

Därpå följde andra arbeten, såsom att mala petäter, sila rev 
och tvätta petätemjöl, att reda upp efter slakt, att laka och brdta 
hörn. Det tröt minsann inte arbeten. Från Mekesmässe (Mickels-
mässan) till Lusse var en lång och arbetsam tid för kvinnorna, 
den arbetsammaste och tyngsta under hela året. 

Sista veckan i oktober utgjorde dock ett undantag, då inföll 
nämligen den s.k. friveka, och då tog man ledigt litet var; då var 
det högtid alldeles som om julen. Men stod man i tur att ta emot 
husförhöret, blev det si och så med ledigheten för kvinnornas del, 
ty då måste man rusta till, så man kunde ta emot en massa folk. 
Och så gick man där och ängslade sig för katekesen, som var så 
svår att minnas. Men det fanns även en del ungdomar, som inte 
fäste sig vid, om de kunde eller inte. Ja, de gick kanske inte ens 
till husförhöret. De gick på sitt håll och hade roligt. 
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I oktober tog man på sig vinterkläderna. Nu kom den tjocka 
doffelkappan åter till heders, när man skulle gå till kyrkan på sön-
dagen. Och när man stod vid brunnen och silade rev eller låg vid 
bäcken och sköljde kläder, var fårskinnströjan god att ha. 

Första veckan i november ställde vi vanligtvis till med bråta-
gille. Den dagen höll vi till på öxnabacken, som låg en bit från 
gården. Där hade vi vår bråtahula. Det var en arbetsam dag, men 
tack vare gott sällskap så gick den. 

När man äntligen var så långt kommen, att man kunde börja 
med spånaden, var det att gå upp i tidig otta och spinna blår, 
så man hann undan med den, innan julsysslorna tog vid. 

Var man färdig med hörn i rätt tid, började man med spå-
naden dagen efter Mårten, den 11 november alltså. Då steg man 
upp och arbetade vid ljus en stund på morgonen, och likaså satt 
man en stund på kvällen. På så sätt fortsatte man vintern över, 
undantagandes i julasöckna, tills man kom fram i medio av mars, 
men inte längre.' 

I medio eller slutet av november, när man gjort undan alla 
utearbeten, satte husbonden igång med trösken, och då skulle 
pigan vara med som fjärde man. Hon skulle, som sagt, vara med 
både ute och inne. Hon skulle stå på lon, när man trask (tröskade), 
och spinna när man spann, och när de andra pusta (rastade) eller 
möscha (vilade i skymningen) hade hon mjölkning och andra 
ladugårdssysslor på sin lott. Besvärligt var det även att behöva 
arbeta i mörker både ute och inne. Några dålia tal jdanka (dåliga 
talgljus) var allt man hade att lysa sig med; de osade och rök 
mer än de lyste. En feck gå dar å skömla. 

< I veckan före lusse slaktades julagresen (julgrisen). Då måste 
pigan vara med och röra i bion (vispa blodet). Vanligtvis slak-
tade man ett nötkreatur samtidigt, och då hade man arbete ett 
par dagar med att ta vara på räntera (räntorna, djurets inälvor). 
Först skulle tarmar och bottner (nötkreaturets magsäckar) töm-
mas, och det var ett ledsamt sölgöra, och kallt, ty då måste man 
ligga nere vid bäcken. Sedan skulle f jålstren skrapas, men detta 
arbete kunde utföras inomhus, och då hjälpte husmor till. Så 
skulle man koka palt och koka lever och hacka korvamat (korv-
fyllning). Det senare arbetet brukade någon av männen hjälpa 

1 Skräddare och skomakare började dock sina kvällsetor betydligt tidi-
gare, minst en månad. Sedan fortsatte de att arbeta vid ljus till fram i april. 
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till med. Till sist fick man Nia korv (stoppa korvfyllningen i 
fjälstren). Det var ett roligt arbete, och då fick man lön för mödan. 

Om lusse kokades och bullades upp allt möjligt gott, grant 
(fint) bröd och sovel av skilda slag samt brännvin och kaffe. 

Efter lusse började julsysslorna på allvar. Nu stöptes ljus, 
bryggades och bakades. Slutligen skurade man och gjorde rent 
och fint över allt. I de dagarna hade man att göra från tidigt till 
sent, så att när helgen kom, var man utvakad och utsleten. 

ARBETSDAGEN. 

En dag under vintern (mansarbete). 

Sagesman: Levin Gustafsson, född i Od 1859. Åren 1880--83 
hade han anställning som dräng på Ljunga, en av de större går-
darna i nämnda socken. Undei januari och februari månader 1881 
forslade man hem timmer till en ny ladugård. Här redogöres för 
en arbetsdag under denna tid. 

Vintertiden steg vi upp klockan 6 på Ljunga, och här liksom 
på alla större gårdar var det drängen, som svarade för stallet 
och hästarna. Så snart man kom upp, fick man se till, att dessa 
fick sitt foder. Det var lika både vinter och sommar. Så skulle 
stallet rengöras, hästarna ryktas och vattnas, varefter de erhöll 
foder för andra gången. Det räckte till med sysslorna hela mor-
gonen. 

Men ladugårdsfogden eller susslarn, som hade hand om 
oxarna, gick upp redan vid 5-tiden, ty om oxarna skulle ut i 
arbete samtidigt med hästarna, måste de ha morgonfoder minst 
en timme tidigare. 

Klockan 1/2  8 var frukosten färdig. Den bestod antingen av 
paltbröd och fläsk, potatis och sill eller potatis med stekt fläsk 
och doppa. Rätterna växlade, så att om man fick t.ex. potatis och 
sill den ena dagen, fick man potatis och fläsk den andra. Dess-
utom fanns fullt upp av bröd och gott hemmabryggt dricka. 

Vid 8-tiden, eller så snart vi ätit frukost, vidtog det egent-
liga arbetet för dagen. Då spändes ökarna för stockslädarna och 
så körde vi till skogen i Upplo efter timmer. Denna skog hörde 
till Upptorp, en utgård till Ljunga, och var belägen vid pass en 
halv mil söder om huvudgården. Lasset bestod av en eller två 
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stockar, det berodde på storleken. Fick man sig en hejare på 25 
eller 30 alnar, räckte det allt med en. Stockens rotända lades upp 
på slädens tvärbanke och bands fast med en stå'ekalänk. Sedan 
kördes stocken släpe. Varje körkarl var försedd med en hävstång 
av björk, en val. Kom man till en vägkrök, fick man hjälpa var-
andra. Då drog man fram vala och hjälptes åt att häva stockarna 
så mycket, att man kunde ta ut vägkröken. 

Vid 12-tiden var vi hemma med de första lassen. Hästar och 
oxar spändes ifrån och ställdes in samt fick sitt foder. Se, först 
måste man tänka på djuren, sedan fick man se sig själv tillgodo. 
Vanligtvis lassade vi också av, innan vi gick in, inte för att vi 
fäste oss vid gammalt skrock, utan därför att det var undangjort 
arbete. De gamle var alltid så angelägna om att man skulle lassa 
av med detsamma, för eljest blev öken inte vd (utvilad), sade de. 
Men sådant fäste vi oss aldrig för på Ljunga. 

De torpare, som deltog i körslorna, tillbringade middags-
ledigheten i drängstugan, där de hade sina matsäckar. Drängen 
fick sin mat i köket. Middagen liksom frukosten varierade. I regel 
förekom någon av följande rätter: 

Gryn- eller mjölvälling med smör och bröd till, skalpotatis 
med kokt kött eller fläsk till, ärter och fläsk, kål eller potatis-
soppa med kokt sovel till. Sammalet rågbröd och hembryggat 
dricka förekom vid alla mål. 

Vid 112  2-tiden spände vi för och gjorde vår andra tur till 
Upploskogen. Var väglaget gott och allt gick efter beräkning, var 
vi tillbaka vid 5-tiden, men många gånger kunde det dröja till 
1/2  6.och t.o.m. däröver. 

Sedan hästarna kommit in i stall och fått sitt foder: ett par 
göpingar 1  havre i hackelset, gick man in i köket. Nu vankades 
kaffe med bröd, smör och sovel. Kom man hem i rätt tid, d.v.s. 
vid 5-tiden, satt man en stund, medan man tog igen sig. Då bru-
kade husbonden komma ut i köket, för han ville gärna veta, hur 
arbetet gått, och så gav han sina order för nästa dag. För övrigt 
ville han gärna prata om både ett och annat, så han blev vanligt-
vis sittandes i köket en stund. 

Klockan 1/2  8 var tiden inne för kvällssysslorna. Då fick häs- 

I Se sid. 83. 
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tarna vatten och ett fång klöver eller gott ängshö till nattfoder. 
Vid 8-tiden åt vi kvälle (kvällsvard), rågmjölsgröt med mjölk. 
Sedan var det tid att gå till sängs, så att man orkade upp i rät-
tan tid. 

En dag under försommaren (kvinnoarbete). 

Matilda Gustafsson, född i Od 1859, tjänade i början av 
1880-talet på en mindre gård i hemsocknen. Hennes arbete be-
stod dels i att biträda med arbetet på gården, dels i att väva. 
Förutom för eget bruk vävde man på förtjänst för en förläggare 
i Toarp. En dag under försommaren förflöt på följande sätt: 

Arbetsdagen började klockan 6. Det var lika för både hus-
bondfolk och tjänare. Senast vid nämnda tid måste man vara uppe 
och i ordning. Ville man ha sig något till livs, innan man gick ut 
till sina sysslor, fick man ta sig en bit bröd. 

Pigans arbete var att mjölka korna och att ställa i vall dem 
tillika med ungdjuren. Sedan gjorde hon rent i ladugården och 
gav kalvarna och grisarna mat. 

Under tiden pigan sysslade i ladugården, gjorde hustrun upp 
eld och kokade frukostmaten samt förrättade en del andra syss-
lor inomhus. 

Vid 1/2  8-tiden var frukosten färdig. Den bestod den ena 
dagen av potatis och sill och den andra av potatis och stekt fläsk 
med doppa. Potatis var den stående frukosträtten. Det var endast 
sovlet, som växlade. Bröd och dricka fullständigade måltiden. 
Någon gång åt man bröd och mjölk som efterrätt. 

Efter frukosten gick var och en till sitt arbete. Pigan satte 
sig i vävstolen, och hustrun spolade, ty skulle det bli något ut-
rättat, måste den, som satt i vävstolen, låta skytteln gå i ett. 

Under våren och försommaren avlöste den ena väven den 
andra. I juni vävde vi halvylle kyprat till manskläder. Sådant tyg 
kallade vi lifta. Varpen bestod av köpegarn, men väften var hem-
spunnen och hemfärgad. 

Vid 11-tiden måste man börja rusta för middagen. Under 
sommaren, då man hade god tillgång på mjölk, var välling en 
stående rätt, men det var inte alltid mjölken höll att koka. Det 
var kanske åska i luften, och då skar den sig. Sådana dagar åt 
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vi mjölk och bröd, helst löpnemfölk eller filbonke (filbunke), 
som det numera heter. Välling var dock för mer. Sådan kokades 
av korn- eller potatisgryn. Vidare kokade man klimp- eller monka-
välling av vetemjöl. Det var välling, som gav mättnad, det. Var 
det bråttom, kokade man slätvälling av mjölk och potatismjöl. 
Den kallades även snarvälling, ty den var snart kokad. Någon 
gång vankades risgrynsvälling, men den betraktades som helg-
dagsmat. 

Antingen man åt mjölk och bröd eller välling, förekom saltat 
och torkat fårkött vid de flesta middagsmål. Sådant kött kallades 
speke (spicke). Även sill användes ofta som sovel till välling, speke-
sell. Dricka förekom vid alla målen. 

Efter middagen tog man sig en stunds ledighet. Manfolken, 
som hade sitt arbete ute, tog sig en sovestunn på en timme. Var 
pigan trött, var det inget som hindrade, att hon tog sig en lur, 
hon ock, ty middagsledigheten förfogade var och en över efter 
behag. 

Berättaren använde sin middagstimme till sömnad. Då sydde 
hon sina linnen, vardagsklänningar, förkläden och andra plagg, 
som kunde vara bra att ha, även om man inte behövde dem för 
tillfället. I pigans lön ingick den tiden 12 alnar väv till lintyg, 
tyg till en vardagskjortel, 2 skålpund ull samt ett 13 dalers huvud-
kläde. Sömnaden fick hon, som sagt, svara för själv, likaså stick-
ningen. Värre var det med spånaden. Hade hon inte tid, brukade 
modern eller någon annan närstående ombesörja den. 

Vid 1/2  2-tiden var middagsvilan till ända. Pigan satte sig 
åter i vävstolen, och moran tog hand om spelterdeken (spolroc-
ken) och spolade. Arbetet fortsatte sedan utan avbrott till 5-tiden, 
då man åt ättendasbete. Detta mål bestod av stekt potatis, stekt 
fläsk, bröd och dricka, aldrig kaffe. 

Klockan 7 eller 1/2  8 övergick vi till kvällssysslorna. Då var 
det åter pigans göra att ställa in djuren och att mjölka korna. 
Under tiden kokade husmor kvällsgröten, vanlig rågmjölsgröt. 
Hon skummade därefter av ett fat mjölk och satte fram på bordet 
jämte grötfatet. Därmed var maten framdukad. Rågmjölsgröt var 
kvällsmat året om, vinter som sommar. 

När man gjort undan sina sysslor och ätit, var det tid att gå 
till vila. Enda undantaget var lördagskvällen, då man stannade 
uppe litet längre än vanligt. 
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Vävning i hemmet. Den äldre kvinnan spolar garnet, som den yngre med hjälp 
av skyttel och skedlag, tråd efter tråd, slår in i väven. Horreds socken i Mark. 

Foto Borås museum. 

En dag under slåttern (mansarbete). 
Sagesman: Adolf Gustafsson, född i Hudene 1863. Vidare upp-

gifter meddelas under mannens arbetsår. 
Tid: En dag i juli 1882. På Stenunga-Loftsgården, berättarens 

fädernegård, håller man som bäst på med slåttern i en äng på 
hemägorna, som man kallar Pussa. Arbetsstyrkan består av far 
och två söner i tjugoårsåldern samt pigan. Mor sköter matlag-
ningen och hjälper däremellan till med att räfsa hö. Då är också 
den elvaåriga Kajsa med. 

Under slåttern skulle man följa solen, och man steg upp 
redan vid 3-tiden. Då åt man ett stycke bröd med smör eller ost 
till — endast ett slags sovel fick förekomma — och så skulle man 
ha sig en sup eller två att morna sig med. Detta första mål kalla-
des dåggbete (daggbit). 

Härefter begav vi oss ut till ängen. Där hade vi liarna före 
oss. Dem bar man inte bort och fram oftare än man bytte arbets-
plats. Nu drog vi fram var och en sin lie ur busken, där vi haft 
dem gömda under natten. Som vanligt vände man på lien och 
synade den i eggen. 
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—r  Inte lönt å börja utan å bruna först! avgjorde far. En sa 
ha skarpt i änga, skarpt så lien tar vena. Slå vatten i brunebötta 
å hit mä sännera! 

Så tog far en lock torrt hö i närmsta bressla och satte sig på 
den, medan han brynade, för marken var daggvåt, och vi pojkar 
följde hans exempel. När man brynat färdigt, tog man liastecka 
och gav lien några vespanne, och arbetet begynte. 

Under morgontimmarna var det svalt och skönt i ängen, och 
då gick det så lätt att slå. Ville man ha något uträttat, fick man 
inte försumma att slå på dågga, d.v.s. medan daggen ännu satt 
kvar på gräset. Daggen gjorde gräset tungt, vilket bidrog till att 
det föll lättare för lien under morgontimmarna. 

Där ängen var jämn och slät, jeck en skårer, men för det mesta 
var den tuvig och stenig, och där fick man kretsa runt med lien, 
hackeslått. 

Vid 1/2  8-tiden kom pigan med frukosten. Den bestod av pota-
tis och lutfisk, detta var en stående frukosträtt under slåttern. 
Maten bars ut i en tina. Man tina ut maten, hette det. 

Efter frukosten tog vi oss en brunestunn. Därpå fortsatte vi 
som förut. En stund senare kom också mor och Kajsa till ängen 
och hjälpte till med att raka (räfsa). 

Vid 11-tiden satte den riktiga hötorken in. Nu lade far ifrån 
sig lien, och så gick han och mor åstad och kände på höt, d.v.s. 
de undersökte, vad som kunde bli stäcketorrt innan kvällen. Sedan 
hjälptes vi åt att vanna hö, undantagandes mor, som gick hem 
i förväg för att rusta med middagen eller dageln, som vi sade. Om 
en timme var vi färdiga med vändningen. 

— Ja, nu ä dä allt mett på dan, ätter va ja kan se, sade far. 
Så nu går vi hem te dageln! 

Ingen av oss hade klocka i arbetet, det brukades inte den 
tiden. Men likafullt kunde far se vad det led på dagen, inte på 
minuten, men hel- eller halvtimmen misstog han sig aldrig på, 
och han kunde allt säga, om det var en kvart före eller en kvart 
över timmen. Minuter räknade man aldrig med. Gick vi i ängarna 
och slog, var det mest solen och skuggan från vissa träd, han 
rättade sig efter. 

Dageln bestod denna dag av mjölkvälling med bröd, smör 
och spickekött till. En annan dag fick vi sur mjölk med bröd, 
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Tina. Det ovala »stommet» klövs ut av en kvistren furustam, formades och 
mjukades upp i het ånga, varefter skivans båda ändar lades om lott och foga-
des samman med hjälp av kluvna vid/or. Tinan användes, då man bar ut mat 
till arbetslaget, då man förde med sig matsäck på resor eller mindre skrym-
mande varor till och från staden. Tinan var omistlig för sin tid. Foto A. Winbo 

1947. 

smör och spickekött. Ävenså var det rätt vanligt, att man kokade 
middagsmaten under morgontimmarna, då man hade bättre om 
tid, och sedan värmde man upp den. I så fall kunde dageln bestå 
av korngrynsvälling med bröd, smör och sovel, ärter och fläsk 
eller en soppa, kokad på fårkött med potatis och rotfrukter, om 
man hade tillgång på sådana. Vad brödet beträffar, är att märka 
att endast blånnebrö (blandrågsbröd) förekom vid dageln. Det 
oblandade rågbrödet användes som dåggbete och ättendasbete. Ej 
heller förekom något brännvin mer än vid dessa sistnämnda mål. 
Det bättre brödet och brännvinet utgjorde ersättning för lagad mat. 

Efter måltiden lade vi oss att sova dagel. Far lade sig på en 
soffa inne i stugan, men vi pojkar föredrog att ligga ute på bac- 
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ken. Vi valde då någon buske, som skuggade. Middagsvilan varade 
1 eller 1 1/2  timme, beroende på hur pass brått man hade. 

Vid 2-tiden var det slut med middagsvilan. När vi kom till-
baka till ängen, var far intresserad av att se, hur pass höet hade 
torkat under middagstimmarna; men vädret var vackert, inget 
regn att befara. 

— Dä kan allt legga ett par timma te, avgjorde far. Dä går 
lättare å stäcka mot kvällninga. 

En stund senare kom mor och Kajsa med mattinan, som de 
tills vidare ställde i skuggan under en buske. Nu hjälpte de pigan 
att raka. Vi manfolk fortsatte med vår slåtter. 

Vid 1/2  5-tiden satte vi oss i skuggan bakom busken, där mat-
tinan stod. Nu vankades rågbröd med vitost och spekekorv (saltad 
och lufttorkad fläskkorv) samt brännvin och dricka. Mor ville 
att det skulle vara rejält i anstia (andtiden), och aldrig smakade 
maten bättre, än då man fick äta ute i ängen. 

Vid 5-tiden var den bästa hötorken gången för dagen, och 
nu tog vi ihåll med stäckningen. Far lade ut sloa (björk- eller 
askstänger) ; han hade sina bestämda platser för stackarna sedan 
gammalt och visste, var de skulle ligga. Vi pojkar skar sloaris och 
lade ut över sloa, så att varje stack fick ett ordentligt underlag. 
Sedan blev det att stränga ihop höet och att sid tjämler, d.v.s. 
stora och väl ordnade fång, vilka även benämndes stäckefäng. 
Det erfordrades åtskillig vana för att slå ett sådant fång. Det 
skedde med tillhjälp av en stark och kraftig riva, en stäckeriva. 
Den hade ett större och mera rundat huvud än en vanlig rakeriva, 
men skaftet var kortare och av rundvirke. När man slagit en 
tjämla, som kunde vara av manslängd och väl det, återstod att 
lyfta upp och bära den till stacken. Det tillgick på följande sätt: 

Man lade rivan så, att skaftet låg utefter tjämlans övre sida, 
och med rivhuvudets ena hälft som stöd, drog man samman tjäm-
lan så mycket som sig göra lät, ty förutsättningen för att ett så 
stort fång skulle kunna förflyttas var den, att höet låg tätt och 
väl packat. Med den högra armen utsträckt och handen fast sluten 
om rivans skaft, lyfte man så upp tjämlan på vänstra axeln. 
Vänster arm och hand utgjorde naturligtvis det undre och yttre 
stödet. Skulle så hända, att tjämlan föll sönder, sade man att den 
kalva. Tjämlorna lades två och två i bredd, dock så att de olika 
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lagren korsade varandra. En ordinär stack innehöll 12-14 
tjämlor. 

Det blev ett par bråda timmar, ty det gällde att få uppstäckt 
innan höet blev sldent (fuktigt), som det vanligtvis blir, när det 
lider möt kvällen. Mor och pigan raka ätter (renrakade). 

Vid 7-tiden hade vi stäckt upp. Nu återstod endast att raka å 
och att toppa upp stackarna. Detta gick bäst sedan höet blivit 
lite dävet (fuktigt). Man rakade då av det hö, som hängde löst på 
stackens sidor och lade upp detta på toppen samt formade den-
samma. 

Så snart själva stäckningen var överstånden, gick mor och 
pigan hem till sina sysslor i kök och ladugård, och vid 8-tiden 
var vi manfolk också färdiga. 

— Ja, nu jer vi uss för i da! sade far då. Rivorna ställdes 
på skuggsidan av en stack, och liarna stacks in i en tät buske. 
Sännor och brynen lades på en tuva med en lock färskt gräs 
ovanpå, ty på så sätt höll de sig mjuka och fuktiga. Vattnet 
stjälptes ur brynbyttan för att inte röta i onödan. 

Hemkomna åt vi kvälle (kvällsvard), rågmjölsgröt med mjölk. 
Sedan var det tid att gå till sängs. Ännu så länge låg vi ungdomar 
inne, men varmt och kvavt som det var, väntade vi på att det 
första höet skulle komma in i ladan för att kunna flytta dit ut. 
Ladan liksom skullen med det färska och doftande höet var en 
omtyckt sovplats både under nätterna och middagsstunderna. 

En dag under slåttern (kvinnoarbete). 

Sagesman: Adolf Gustafsson. 
Tid och arbetsplats samma som i föregående kapitel. 
Kvinnfolken*  fick allt ge sig upp i tid, de ock. Mor kanske 

låg en stund längre, men pigan måste upp samtidigt med männen. 
Under morgontimmarna hade hon sina ladugårdssysslor. 

Korna mjölkades vid 1/2  6-tiden, och så skulle de ställas i 
vall tillika med ungdjuren. Den nykalvade kon hade sin hage i 
gårdens omedelbara närhet, och här fanns likaså en inhägnad för 
kalvarna. Den övriga boskapen hade sin hage längre bort. Det tog 
ungefär en halvtimme att släppa i vall eller att hämta hem dem 
från grinden. 
15 
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Vidare måste pigan göra rent i ladugården och se till att små-
djuren fick mat. 

Under tiden som pigan sysslade i ladugården, lagade mor 
frukosten samt ställde i ordning inomhus. Så lade hon mat i tinan 
och tappade dricka på en kopparflaska. 

Vid 7-tiden var pigan färdig med sina göromål hemma på går-
den. Nu bytte hon om kläder. I stället för tröjan med de långa 
ärmarna, som var bra att ha, då hon arbetade i ladugården, tog 
hon på sig en liten nätt väst eller ett s.k. livstöcke, som lämnade 
lintygsärmarna fria, samt en tunnare och lättare kjortel. Sedan 
hon i största hast ätit sin frukost, ty det led på tiden, knöt hon 
en schalett om huvudet, tog så mattinan och krukan med drickat 
och skyndade till ängen. Här tog männen hand om matsäcken, 
men pigan som redan ätit, uppsökte sin riva. 

Än så länge var det slagna gräset vått av dagg. Det var alltså 
lämpligt att börja arbetet med att raka ut. Därmed menas, att 
hon rakade samman det gräs, som låg mera spritt inne bland 
buskar och snår och drog ut det till sådana ställen, där sol och 
vind kom åt. 

Vid 9-tiden kom även mor och Kajsa till ängen. Nu var grä-
set i det närmaste daggtorrt (fritt från dagg), och nu hjälptes 
kvinnorna åt med att raka samman gräset och att breda ut detta 
i ett lagom tjockt lager, bressler (bredslor). Nere i dälden, där 
det slagna gräset låg i tjocka skåror, spred man isär dessa över 
hela området4 Sådan rikbärande äng kallades spreevall. 

Vid 11-tiden vidtog ett almat arbete. Nu vändes det hö, som 
skulle stäckas under dagen. Vändningen tillgick så, att det halv-
torra höet i bredslor och på spreevallar hackades upp och vändes 
med tillhjälp av rivan. Nu föll det betydligt lättare än då det 
rakades samman, sol och vind kom bättre åt, och torkningen 
påskyndades. Även männen hjälpte till med detta arbete. 

Vid 12-tiden hade man vänt färdigt. Då gick man hem för 
att äta dagel och vila sig. Mor hade gått hem i förväg för att 
ställa fram maten. 

Efter middagen bytte pigan kläder och, gick ut till sina syss-
lor i ladugården och hagen. En ko, som nyligen kalvat, skulle 
mjölkas middag, kalven skulle ha dreck och grisarna mat. Allt-
sammans var pigans göra. Det var nätt och jämnt, att hon hann 
bli färdig med dessa göromål, tills männen kom upp från sin 
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middagsvila. Sedan hon ömsat kläder, gick hon till ängen, visser-
ligen inte i lag med männen men kort efter. 

En stund senare lade mor bröd i linan, vitost och spicke-
korv, tömde så en slatt brännvin på flaskan och tappade tillräck-
ligt med dricka på krukan. Därpå gick även hon till ängen, och 
Kajsa följde naturligtvis med henne. Mattinan och dreckakruka 
ställdes under en buske, där det var skugga och svalka, ty det 
var inte matdags än på en stund. 

Så tog mor och Kajsa sina rivor och hjälpte till med rak-
ningen. 

Vid 1/2  5-tiden åt man ättendasbete (aftonvard). Då slog man 
sig ned runt mattinan i skuggan bakom busken. 

Så snart man ätit, övergick man till höstäckningen. Pigan 
hjälpte till med att stränga ihop det torra höet. Men sedan arbe-
tet väl kommit igång, hade hon och mor fullt göra med att raka 
ätter, d.v.s. att renraka där bredslorna legat. 

De dagar, man hade mycket att stäcka, började man detta 
arbete något tidigare, vanligtvis strax efter middagsrasten. Man 
beräknade arbetet så, att man var färdig till kvällen — förutsatt 
att inget regn hotade. 

Vid 7-tiden var man färdig. Nu återstod endast att raka av 
och att toppa upp stackarna. Detta var männens göra. Mor tog 
sin tina och gick hem, pigan likaså. Mor gjorde upp eld i spisen 
och kokade kvällsgröten, och pigan ställde in kreaturen, mjöl-
kade och gav smådjuren kvällsmat. 

Vid 8-tiden var även männen hemma. Nu åt man kvällsvard, 
som bestod av mjölk och rågmjölsgröt, och därmed fick man 
låta sig nöja. Vid detta mål fick varken bröd eller sovel före-
komma. 

Efter måltiden rådde var och en sig själv, men trött som 
man var efter en lång och ansträngande dag i solgasset, föredrog 
man att få gå till sängs snarast möjligt. 

Ett undantag från vardagens enahanda var lördagskvällen. 
Då slutade man arbetet redan klockan 4. Visserligen hade kvin-
norna åtskilligt att styra och ställa med, sedan de kommit hem 
från ängen, men alldenstund man slutade utearbetet i tid, kunde 
man också göra undan övriga arbeten tidigare än eljest. Sedan 
hade man söndagen att sova ut på, visserligen inte morgontim-
marna, ty husdjuren skulle ha sin skötsel den dagen som, alla 
andra, men på eftermiddagen tog man sig en sovstund över lag. 



Kap. IV. 

HANDEL OCH SAMFÄRDSEL. 

STIGEN OCH VÄGEN. 

Om kyrkstigarna och andra stigar. 

Innan cykeln blev var mans egendom, hade de flesta män-
niskor ingen annan möjlighet att komma ett stycke väg än att gå. 
Även bönderna, som hade tillgång till hästar och fordon, före-
drog i de flesta fall att gå, om det ej var fråga om transporter 
eller särskilt långa vägar. På de små byvägarna kom man inte 
stort fortare med fordon än i gående. Vintern med slädföre ut-
gjorde dock ett angenämt undantag. Men, som sagt, på sommaren 
gick man helst, och i den gamla tiden kunde folk gå långa vägar 
utan att förtröttas. Man tränade sig redan från tidig barndom. 

Kunde man förkorta vägen en bit här och en där, försum-
made man ingalunda tillfället, ty Vägen blev vanligtvis lång nog 
ändå. Man jena (genade) vägen, hette det. Motsatsen var att gd 
aller väjen. Stigen, medelst vilken man genade, hade sitt givna 
namn: en jenstij. 

Byarna och bondgårdarna hade sina speciella stigar, såsom 
ängastijen, hagastijen, markastijen, maastijen, vilka ledde till 
ängen, hagen, marken och maden. På småställena, där man säl-
lan hade någon brunn, förde en liten stig till källan i backslutt-
ningen, källestijen, eller bäcken, bäckastijen. 

Till de många små stugorna på heden eller i skogen fanns 
sällan någon körväg men väl en flitigt brukad stig. Den om-
nämndes för det mesta efter ställets namn, såsom Hultastijen, 
Malmastijen, Sjötorpastijen etc. Stigen kunde också omnämnas 
efter den skog, ås eller mark m.m., man passerade, såsom Gran-
åsastijen, Äspeslättastijen etc. 
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Den stig, som torparen dag efter dag nötte på sin vandring 
till och från herrgården, var förstås harrgeilsstijen, och stigen, som 
han gick, när han bar sin skäppa till kvarnen, nämndes kvarna-
stijen. Stundom ledde stigen över en ås eller backe, innan man 
nådde fram till kvarnen, varom namn som Kvarnåsastijen och 
Kvarnebackastijen erinrar. 

Detta var några stigar, som hörde samman med vardagens id 
och mångahanda. När söndagen kom, slog man in på en annan 
stig, nämligen den, som förde fram mot församlingens kyrka, 
körkestijen. I skogsbygden tog man sig stig genom hagar och 
skogsmark, var man helst behagade. Det var ingen, som nekade 
folk att gå gent över, inte ens i inägorna, blott man fick ha sina 
små åkerlappar i fred. Hägnaderna var man också rädd om. Där 
stigen ledde över ett hag eller en skijarsghl (-gärdesgård), satte 
man vanligtvis upp en stätta av runda slanor och en trampbräda. 
Sedan kunde vem som helst ta sig över, även kvinnor i sina helg-
dagskjolar. Och jordägaren visste, att han hade sina hägnader i 
oskadat skick. 

Kyrkstigen var alltså en genstig, ty det gällde att komma 
närmaste vägen till kyrkan, men även om det fanns väg i samma 
riktning, föredrog äldre personer stigen under sommaren och så 
länge det var barmark, ty den var så mjuk och lätt att gå, och 
det var så vackert i ängar och hagar, särskilt under försommaren. 
Vilken vikt man lade vid kyrkstigen framgår därav, att om någon 
företog nyodling, rörde han dock aldrig kyrkstigen. Det skulle 
ansetts rent av som ett helgerån. På så sätt kom kyrkstigen med 
tiden att här och där gå fram genom odlad mark. Den var för-
mer än någon annan stig. 

I skogsbygden kan man ännu spåra upp en och annan gam-
mal kyrkstig, ehuru för längesedan ur bruk och känd endast av 
några få. På slättbygden åter torde kyrkstigarna vid det här laget 
vara helt utplånade, men de har funnits även här. 

Från den del av Larvs socken, som heter Edum — en gång 
i tiden en egen socken med egen kyrka — gick en allmänt anlitad 
stig till socknens kyrka. Den gick fram dels genom hagar, dels 
genom åkerfält, alltså en mycket gammal stig. I närheten av 
kyrkan fanns en stätta. Den är för längesedan borta liksom sti-
gen, men namnet Körkestätta lever kvar och minner om den forna 
kyrkstigen, ehuru namnet nu övergått att gälla en närbelägen gård. 
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Längjums socken har ju sin egen kyrka, men här hölls guds-
tjänst endast varannan eller var tredje söndag, under det moder-
kyrkan i Larv hade gudstjänst varje söndag. Följaktligen gick 
man till Larv de söndagar, man ej hade gudstjänst i egen kyrka. 
Visserligen gick man inte gärna utsocknes, men beträffande moder-
kyrkan förhöll det sig annorlunda; här hade man samma rätt 
som om kyrkan varit ens egen. Från den del av Längjum, som 
heter Vässby, gick en stig så gott som snörrätt mot kyrkan i Larv. 
Den följde gränsen mellan Stommens och Tomtens m.fl. gårdars 
ägor. Enligt: en berättare fick stigen behålla sitt ursprungliga läge 
vid skiftet. Man rättade i stället gränserna efter stigen. Ännu på 
1880- och 1890-talen var denna stig flitigt i bruk. 

Enahanda berättas från Edsvära. Här var det Borga by, be-
lägen på gränsen till Larv, som hade en särskild stig till sin kyrka. 
Vid skiftet, som verkställdes åren 1849-51, flyttades stigen så, 
att den kom att gå fram längs rågångarna. Den begagnades all-
mänt till omkring 1900. Vid den tiden började kyrksamheten att 
avtaga, stigen valla (växte) igen, och slutligen plöjde bönderna 
upp den. Patron på Borga-Uppegården gjorde början, och gran-
narna följde hans exempel. 

Om de gamla kyrkstigarna berättas vidare, att på dem gick 
man alltid fram i rad. Under högsommaren, då säden stod hög 
på ömse sidor om stigen, såg det på avstånd ut som om den långa 
raden av kyrkobesökare gått fram rätt igenom sädesfälten. Det 
var så högtidligt att se, ty det var liksom en levande bild av bibelns 
berättelse om Jesus och hans lärjungar, vilka på sabbaten gick 
fram genom ett sädesfält. 

På ljungbackar och sveer (svedjor) kunde man förr i tiden 
se små smala stigar, som låg djupt i ljungen. De kallades jetastija 
(getstigar), ty det var får och getter, som trampat upp dem från 
första början. Det fanns även gott om stigar i markerna, som 
nötkreaturen trampat upp under betesgången och som benämndes 
fästija (fästigar). De var större och bredare. Om vandraren inte 
såg sig för, kunde han komma vilse genom att följa en sådan stig 
i stället för den rätta. 

— Se ja kåm veller, hette det, för ja råka följa en fästij. 
För att vandraren inte skulle villa bort sig, brukade man 

bleka träden utmed stigens ena sida, där den gick fram genom 
skogsmark. Det tillgick så, att man högg bort en flisa, så att en 
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vit fläck uppstod, ett blek: En sådan stig kallades blekestij eller 
blekeväj. Så kunde man t.ex. gå från Larv till Källunga genom 
att följa blekestigen genom Stenseke-parken.1  Stigen var drygt en 
mil lång, men genom att följa den förkortade man vägen avse-
värt, ty stigen var föga mer än hälften så lång som körvägen. 

Att gå i viss riktning utan hänsyn till stig eller väg kallades 
att gå ett struk (stråk). 

— Vi sa gå ett struk här bort över åsen, får vi se, kunde det 
heta, när man var ute och sökte efter boskapen på betesmarkerna. 

Och de vilda djuren har sina struk. De gå så och så av 
instinkt eller vana. Älgarna t.ex. har sina struk, ett äljastruk. 

Ett struk kan även syfta på stig eller väg. En gång råkade 
en man gå vilse och kom mitt upp i ett var jastruk. I detta fall 
syftas på den av vargarna upptrampade stigen i snön. 

Om knallarna berättas, att de hade sina struk. De hade med 
andra ord bestämda vägar, som de gick tid efter annan. 

Ett flitigt använt struk i skog och mark blev snart till en 
stig. Det är därför äldre personer brukar säga, att stigen struker 
så och så. Ex.: Den struker rätt genom skogen öster ut till Tom-
ten i Ryd. 

Ordet struk kan även betyda livlig trafik. Så talade man t.ex. 
om vinterstruket, när trafiken på vintervägarna väl kommit i gång. 

Gammalt folk använde även ordet löt, då det var fråga 
om stig eller, väg i viss riktning. Ex.: Va löt sa vi gå? Eller: Såg 
du va löt fargubben tog? — Nä, män ja tror vi går dän här löta. 
(Larv.) 

Vägarna och deras underhåll. 

Skillnaden mellan stig och väg är den, att på stig kommer 
man fram endast till fots, men på väg kommer man fram med 
fordon. Att köra utan hänsyn till banad väg var att köra bratt 

jupt. 
Varje by eller ensamliggande gård hade, som nämnts, sina 

speciella stigar, men när man skulle forsla hem höet från ängen, 
säden från åkrarna eller veden från skogen, måste man använda 
väg. Dessa vägar rättade sig efter terrängen; där denna var fast, 

1  Namnet syftar på skogvaktarbostället Stenseke, som man passerade. 
Parkens verkliga namn är Skaraborgs Edsmären. 
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torr och framkomlig, löpte vägen, och följaktligen gick den för 
det mesta fram i åtskilliga krökar. Detta var orsaken till, att man 
knappast hade användning för vägen oftare än då man måste 
fram med fordon. Man gick inga omvägar i onödan, då det t.ex. 
var fråga om att gå till eller från arbetet. 

De till by och gård hörande vägarna benämndes liksom sti-
garnå efter de ägor, till vilka de förde, såsom aker- eller jaersväjen, 
ängaväjen, mossväjen, markaväjen, skogsväjen etc. Något under-
håll ,kom sällan eller aldrig ifråga, och därför var dessa vägar 
ganska spåriga och djupa. De användes dock endast de tider av 
året, då marken var sommartorr eller hårdfrusen. 

En skogsväg, som användes blott till att släpa ut ved och 
timmer på, kallades släpeväj. Bättre i skick varande vägar om-
nämndes efter skogens eller skogslottens namn, såsom t.ex. Holma-
väjen, Intakaväjen, Ulvdsaväjen. 

Vid enskiftets genomförande erhöll de utskiftade gårdarna 
en utfartsväj, vilken alltså hade en viss motsvarighet till den 
äldre buväjen, d.v.s. den väg som förband byn med allmän väg. 
Ordet byväg är fortfarande levande i målet, men mest såsom tale-
sätt. »En gammel buväj», heter det till exempel. Man menar då 
en dålig och illa underhållen väg. 

Vidare erhöll de gårdar, som ej hade ägor utmed vatten, där 
boskapen kunde vattnas, en vattneväj till å, bäck eller sjöstrand. 

Platsen vid vattnestället kallades vattneholmen. Efter några 
år hade de utskiftade bönderna försett sig med en eller ett par 
brunnar på varje gård, och därmed blev vattnevägen överflödig. 
Endast gamla kartor kan numera utvisa, var den eller den går-
dens vattneväg ursprungligen gått fram. 

Likaså var det en självklar sak, att varje gård skulle ha rätt 
till sköljeplats vid rinnande vatten eller sjöstrand, där lakeklära 
(bykkläderna) kunde sköljas. Även i detta fall uttogs en särskild 
väg vid lantmäteriet, om så var att gården ifråga ej kunde be-
gagna sig av äldre väg. (Larv, Längjum.) 

Av vägar, som förde utom gårdens och byalagets gränser, 
märkes kvarnaväj och körkeväj — detta för så vitt man ej var 
bosatt i kvarn- eller kyrkby. När man hunnit så långt som till 
socknens kyrka, hade man som regel nått förbindelse med någon 
av de vägar, som förband städer och landsdelar med varandra, 
alltså till allmän väg: lannsväj eller harasväj (landsväg eller 

• 
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häradsväg). Äldre och mera betydande landsvägar benämndes 
kon gsväja (kungsvägar). En väg, som från allmän väg förde fram 
till en herrgård, kallades harraväj (herreväg). Den skilde sig van-
ligtvis från andra vägar genom planterade träd på ömse sidor, 
en alM. 

Landsvägar och häradsvägar stod i klass för sig, ty de var 
uttagna till allmänt underhåll. Detta vilade uteslutande på dem, 
som innehade i mantal satt jord, alltså på ägare till herrgårdar 
och i övrigt bönderna. Detsamma gällde prästaväjen, d.v.s. den 
väg som prästen färdades, då han predikade i pastoratets kyrkor 
eller höll sockenstämmor. Sammanföll denna väg med någon av 
de ovan nämnda, var det gott och väl, varom ej hade bönderna 
ytterligare en väg att underhålla. Den allmänna vägen kallades 
för Store väjen på grund av sin större bredd, och prästavägen 
nämndes den Lelle ()iden. 

En väg av ansenlig ålder är den inledningsvis nämnda vägen 
Skara—Borås. Den är numera ombyggd med undantag av en 
sträcka på omkring två mil, nämligen Larv—Hudene. Här har 
man alltså ett stycke ursprunglig väg, vilken förmedlar över-
gången från slätt- till skogsbygd. På denna väg har flera av vårt 
lands kungar färdats fram, alltså en kungsväg i ordets fulla be-
märkelse. Liksom de flesta av våra äldre vägar går den backe 
upp och backe ned, och det finns gott om brinkar och lider, 
såsom Kostensbrinken, Bislättabrinken och den laje brinken i 
Lönnebrohagen. 

Med brink åsyftas en mindre men brant backe. En lid där-
emot är större och mera långsluttande. Som särskilt svåra och 
farliga lider omtalas Björnabro lid i Larv på gränsen till Edsvära 
och Sjöbergsliden i samma socken. Där den sistnämnda liden 
svänger nedom berget på norra sidan, körde forbönderna ofta 
omkull i mosanden, som hopade sig här efter alla starka regn. 
Så råkade hästen kanske i sken, därav uttrycket: ena skeneli. 
Det var denna lid, som avgjorde lassets storlek, då man forade 
spannmål till Borås. Då måste man nämligen uppför densamma. 
På vintervägen, som gick i plan, kunde man ta en tunna mer i 
lass, om slädföret var gott. Innan vägen blev omlagd, fanns en 
särskilt svår lid i Alingsås-trakten, vilken gick under namnet 
Hästabräcka, ty här körde många formän sina hästar fördärvade. 

Ligger socknens kyrka på en höjd, som ofta är fallet, har 

a 
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liden uppför kyrkbacken sitt givna namn, nämligen körkelia. 
Den lid, som från söder leder uppför kyrkbacken i Larv, kallas 
Bäsingalia. Detta namn syftar på Bäsingen, den gamla gravhögen, 
och väl även på gården med samma namn. 

En lid, som står mitt emot en annan lid, t.ex. den man senast 
passerat, kallas enligt äldre språk för anli (an= mot), alltså motlid. 

— När ja kåm mett i anlia, kunde det heta i äldre personers 
berättelser. Ordet är numera ur bruk. 

Om vägen sneddar uppför en ås eller brant höjd, säger man, 
att vägen slingrar sig uppför. Och går vägen nedom höjden heter 
det, att den svänger nerumkring. 

En upphöjning på vägen, en sådan som ofta uppstod i tjäl-
lossningen på äldre och dåligt byggda vägar, kallade man ett gupp. 
När man passerade ett sådant, lyftes vagnen uppåt, den gjorde 
ett guppane, eller: den guppa upp. Därav namnet. 

En fördjupning i vägbanan kallade man för dälpa. Här åter 
gjorde vagnen ett sackane, när man åkte över, eller: den sacka ner. 

En längre och svagare fördjupning av vägbanan kallade man 
ena svack. Den kunde växla från en till ett par—tre vagnslängder 
eller mera. Där vägen gick ner i en dölj (däld, mindre dalgång), 
kallade man den lägst belägna delen för svacka, t.ex.: Svacka sum 
ä här ner i dälja. 

Gupp och dälpor förekommer ej på vår tids vägar, vilka tid 
efter annan hyvlas och skrapas. En svacka kan däremot uppstå 
på äldre vägar, vilka saknar tillräckligt fast underlag. 

En plats, där två vägar korsar varandra, kallas korsväj. Det 
var vid korsvägarna, som 1700-talets krogar inrättades, och här 
ställde berusade-personer ofta till bråk och ofredade de resande, 
med följd att korsvägarna kom i ett synnerligen dåligt rykte, och 
korsvägarna förblev samlingsplatsen långt efter det krogarna för-
svunnit. Gökhems korsväg t.ex. var ett lajt hul. Här samlade sig 
stab usa på marknadsåftnarna för att slå slättbönderna, då dessa 
återvände från staden (Falköping). De dagarna var det bäst att 
ge sig av hem i tid, om man var rädd om liv och lem, just för 
den usla korsvägens skull. Detsamma var fallet med många 
andra vägar. 

Där en väg delade sig i två, har man ett väjskäl (vägskäl), 
och där en mindre väg faller av från en större, har man en atake-
väj (avtagsväg). 
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Milstolpe utmed vägen Skara—Borås, Larvs socken. Denna sten saknar årtal 
men är av samma typ som övriga vägmärken inom Skaraborgs län, vilka bär 

årtalet 1707. Foto V. Rehnberg 1946. 
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Ett stycke väg av obestämd längd omnämndes så här: En 
bete väj, bara en liten bete, en bra bete, ett bra stöcke etc. Längre 
sträckor angavs i gängse mått: fjärdingsväg, mil eller halvmil, 
t.ex. en halv fjalings väj, en nätt fjalings väj, en druj fjalings väj, 
ena hallmil, ena nätt hallmil, ena druj hallmil o.s.v. Utmed all-
män väg fanns en milapåle på var kvarts mils avstånd, och tack 
vare dessa vägmärken hade de resande rätt väl reda på vägarnas 
längd hit eller dit. Ännu finns en del av dessa vägmärken i behåll 
utmed äldre vägar. I Skaraborgs län har man de stora och vackra 
kalkstenshällarna från Carl XII :s tid med kunglig krona och år-
talet 1707. I Älvsborgs län förekommer likaså en vacker milpåle 
från Adolf Fredriks tid. Den är försedd med kunglig krona och 
årtalet 1754. Här förekommer därjämte en del milpålar från år 
1855, men dessa är små och obetydliga gentemot de äldre. 

Gammalt folk brukade även uppgiva avståndet till den eller 
den staden i dagsresor. Dessa kunde liksom milen variera, alltså: 
ena nätt dagsresa, ena drujer dagsresa, två dagsreser etc. 

Under 1800-talets mitt räknade man en dagsresa till 3 1/2  
mil, högst 4. Men med bättre vägar och bättre fordon steg dags-
resornas längd. På 1880-talet beräknades en dagsresa till 5 mil. 

Från Mörlanda i Hov räknade. man en dagsresa till Alingsås 
men två till Göteborg. I förra fallet var vägen 4, i senare fallet 8 
mil. Likaså räknade man med en dagsresa till Borås men två till 
Lidköping. (0d, Hudene.) 

Väglag. Beträffande de äldre vägarna var man i hög grad 
beroende av väderlek och årstid. Hur väglaget växlade, framgår 
av följande talesätt: fint vangväjelag, lätt vangväjelag, hårt väje-
lag, tongt väjelag, jupt väjelag etc. 

Det fina och lätta väglaget hörde givetvis samman med som-
maren, och det djupa och tunga med hösten och våren, då vägarna 
var uppblötta av regn och smältande snö. Under barvintern, sär-
skilt då vägarna nyss frusit till, var väglaget hårt, intill dess att 
snön kom och jämnade ut spår och krackle. 

Värst var det med kracklen på de små byvägarna. Vagnarna 
skakade och skramlade ett i ett, så det hördes lång väg i bar-
vintern. Hjulaxlarna åkte ut och in i hjulbössorna. En köle sön-
ner vän gnera i kracklen, hette det. Vanligtvis stod det vatten i 
dälpor och hjulspår, när kölden satte in. Vattnet frös till is, men 
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undertill sjönk det i jorden eller torkade bort. Då uppstod skrovis. 
När den åkande kom, så skrova det under hjulen. 

Under tjällossningen, då vägarna var som allra sämst, be-
dömde man väglaget så här: Inget väjelag så en kan ta säk fram, 
jula navar, dö nav går, inte lönt å försöka, en blir setanes i 
väjen o.s.v. 

Uppstod is på vägarna, hette det: Dö ä halt, dö ä hålkit, väjen 
ä sum ena isgata. Var det särskilt svår isbeläggning, brukade gam-
malt folk säga: väjen ä sum ena glo. Förklaringen till det sist an-
förda talesättet torde vara den, att om man har solen emot sig på 
isbelagd väg fram på senvintern, då solen kan vara ganska stark, 
återkastas solstrålarna av isens ojämnheter. Glo är alltså lik-
tydigt med ellglo eller eldglöd. 

Kom det snö på isbelagd väg, fick man passa sig, ty då var 
det falskt väjelag. »Bäst å hålla sig hemma några dagar, medan 
snön hinner att bita sig fast i isen», mente gubbarna, som inte 
hade något viktigare för händer. 

Men om så var, att man ovillkorligen måste ut, slog man in 
en brodd innanför klackskenan på stövlarna, och så tog man en 
stadig ekkäpp med brodd i handen. Sedan stod man säkert, även 
om vägen var aldrig så glatt. Fortfarande kan man få höra gam-
malt folk säga: 

— Nu ä dä bäst å ha broddat i da, um en sa kåmma nån 
vart i dän här hålken. (Eriksberg.) 

Måste man ut med häst, borde denna helst vara nyskodd. 
Visserligen kunde man brodda, men var isen hård, kunde det 
hända, att hästen slog av broddarna, och då stod man där. Vinter-
tiden brukade man låta smida ut klackarna på hästskorna till 
hakar. Samtidigt därmed lade man in en smula stål i hakarna, 
varigenom dessa bättre motstod nötningen. Det kallades att skärpa 
hästskorna. 

Vintervägarna. 

När vintern kom med snö och slädföre, blev det liv och 
rörelse på alla vägar, ty vintern var den tid man helst använde 
för körslor och transporter. Då kom man fram på vägar, som 
sedan gammalt gick över tillfrusna sjöar, kärr och moras. Så-
dana vägar benämndes vinterväja. Fördelen med dessa var först 
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och främst den, att man kunde färdas på jämn mark, och van-
ligtvis kunde man även förkorta avstånden. 

En förutsättning för att man skulle kunna använda vinter-
vägarna var emellertid att kärr och moras hann att frysa till 
ordentligt, innan snön lade sig över desamma. Varom ej stod 
man där. På kortare sträckor brukade man hjälpa sig genom att 
trampa väj. Det tillgick på så sätt att man trampade ned snön i 
den ofrusna marken, varefter den snart frös till. Metoden till-
lämpas någon gång än i dag, men i de flesta fall har man sär-
skilda infartsvägar, på vilka man kan taga sig fram oberoende 
av årstiden. 

Att trampa väg praktiserades alltså endast på kortare sträc-
kor, såsom över räser (vattensjuka sänkor i marken) och moss-
laggar (lagg=mossens ytterkanter). Gällde det längre sträckor, 
såsom t.ex. vintervägen över Gimranäs mossar, som var en god 
fjärdings väg lång, gick man tillväga på ett annat sätt. Då fällde 
man en björk med kraftig ristopp och band fast den vid hanken 
(tvärbandet) på en träskodd framsläde. Så spände man för en 
oxe och körde den väg, man ville ha banad. Björktoppen sopade 
undan snön, varefter vägen snart frös till och kunde befaras med 
hästar och lass. 

Om oxen inte kunde ta sig fram över mossen, tog några starka 
karlar en något mindre ristopp och drog den bort och fram ett 
par gånger. Huvudsaken var att man fick fast botten för hästen. 
Sedan banade de körande själva väg. 

Att trafiken var livlig på denna liksom flera andra vinter-
vägar, framgår av följande: 

När edsvensbönderna väl kommit igång med sina vinter-
körslor, brukade berättarens gamla mor säga: 

Nu sa en tro, nu är struket kommet i gång! Och: 
Ett sånt struk dä ä ner över mossa i dänne venter. En 

har då allri sett maken! (Hudene, 1850- och 60-talen.) 
En vinterväg av ansenlig längd var den, som förband slätt-

bygden med Borås. Den gick från Onsjö i Larv över Edsvedens 
mossar och sjöhuljer och längs Nossan till Molla samt vidare över 
öresjö, den största och längsta sjön i denna dalsänka, och fram 
till Borås stad. Denna vinterväg var omkring 5 mil lång och 
torde ha varit en av de mest betydande inom provinsen. Det var 
på den, som en god del av slättens spannmålsöverskott transpor- 
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terades till Borås, och på samma väg forslades stora partier garn 
och vävnader från Borås till Lidköping för vidare transport. Denna 
väg stängdes emellertid för alltid i och med att den stora järn-
vägsbanken byggdes vid Fåglavik i slutet av 1850-talet. 

Med vilken förkärlek man i äldre tid höll sig till denna ur-
gamla stråkväg framgår bl.a. därav, att man hade gångstigar 
längs dalfåran på ända till två mils längd. Under torra somrar 
använde man vintervägen som ridväg. Härom berättar en äldre 
man följande: 

Det året min mormor gifte sig, var det en ovanligt torr som-
mar, torrare än de flesta, ty det året kunde de begagna sig av 
vintervägen mellan Larv och Molla. Bröllopet stod i Jultorp i 
Larv. När det var överståndet, red hela brudföljet över mossarna 
och maderna till Hudene och vidare längs Nossan till Molla, där 
de nygifta hade sitt hem. (Hudene, 1840-talet.) 

Väghållningen. 

Vad sommarunderhållet beträffar, hade varje bonde sin egen 
vägbit, vars längd stod i förhållande till gårdens storlek i mantal. 
Denna vägbit kunde ligga ganska långt bort och på helt annat 
håll, än där man hade vinterunderhållet. Sommarunderhållet 
bestod i årlig grusning samt i avhjälpandet av alla brister, som 
kunde uppstå på vägen dessemellan, såsom att skotta igen djupa 
spår; fylla upp gropar och dälpor m.m. Även vägtrummorna måste 
underhålles av den, som fått vägbiten på sin lott. Före 1910 verk-
ställdes grusning på våren, men var vägen bristfällig, kunde läns-
mannen påbjuda grusning även på hösten. Efter nämnda årtionde 
övergick nästan alla vägdistrikt till höstgrusning. 

Att grusa vägen kallade bönderna att broa eller broga. Såsom 
ett exempel på hur allmänt detta talesätt var, berättas att då 
Gäsene härads länsman en gång påbjudit allmän grusning, und-
rade en del gubbar, vad han menade. 

Menar han att vi sa broga vägen? frågade en av dem. 
Ja, vi brogar sum vanligt, svarade den tillfrågade, å så 

får länsman mena, va han vell. (Hudene.) 
Före grusningen jämnades vägbanan med spade, om den var 

spårig, och större fördjupningar fylldes med stenblandad moge 
(morän). Ju skarpare (grövre) grus man kunde anskaffa, desto 
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bättre, ty skarpt grus bet sig fast i vägen och blev liggande. Det 
gjorde vägen hård och fast. Efter verkställd grusning skulle vägen 
rakas (krattas) ren från småsten, som trots stenplockning i grus-
gropen följt med ut på vägen. Försummade den underhållsskyl-
dige detta, kunde det hända, att vägen blev underkänd just av 
den orsaken. Bönderna anmärkte då sins emellan, att länsman-
nen, som var så fet och rund om ändan, borde väl inte ha någon 
olägenhet av en och annan liten sten, stor som ett sparvägg. En 
del bönder dröjde med rakningen, tills dagen för synen var inne, 
just för att vägen skulle te sig ny och fin, då länsmannen kom. 

Vinterunderhållet åter var gemensamt för flera gårdar, van-
ligtvis en by eller rote. Här utgjorde bönderna ett snöskottarlag 
med en för året vald snö fogde:  Det var denne, som närmast hade 
ansvaret för att det stycke väg, byn eller roten fått sig tilldelat, 
befann sig i farbart skick. 

Efter större snöfall måste vägarna skottas upp snarast möj-
ligt. Då &trades laget ut, helt eller delvis, det berodde på arbe-
tets omfattning. Dagsverkena fördelades på de olika gårdarna 
efter dessas storlek i mantal. En fjärdingsbonde fick t.ex. göra 
två dagsverken, då åttingsbonden gjorde ett. Inträffade svår snö-
yra, måste fogden jämte en eller ett par man postera på vägen 
för att med sina skovlar hjälpa de resande fram genom drivorna. 
Då lönade det sig inte att skotta upp vägen, förrän ovädret 
gått över. 

Snöskottningen var ett tungt och tidsödande arbete under 
snörika vintrar. Härtill kom att den vägbit, som roten hade att 
underhålla, kunde ligga ganska långt bort, ofta två till tre fjär-
dingsväg och i enstaka fall t.o.m. ändå längre bort. För detta 
arbete erhöll man ett 'årligt arvode, som :kallades snfiskottnings-
penga. Dessa utgick med samma belopp år efter år, oberoende av 
mer eller mindre arbete, och fördelades mellan bönderna efter 
gårdarnas storlek. Fjärdingsbonden, som gjort dubbelt så många 
dagsverken som åttingsbonden, erhöll också dubbel ersättning. 
Denna var emellertid obetydlig i förhållande till arbetet. (Floby, 
Hällestad.) 

Föll snön jämnt och stilla, brukade man köra upp väg. Det 
tillgick så, att man spände ett par hästar för en drög eller trä-
skodd släde samt körde bort och fram några gånger. Därmed 
var det utvägat för den gången. Förekom drivor, skottade man 
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Gammal träbro över Lidan vid Håndenestorp i Trävattna. Under 1611-13 års 
krig, då danskarna företog ett plundringståg genom Västergötland, tågade en 
dansk håravdelning fram över denna bro. Vid detta tillfälle brändes såväl 
gård som kvarn i Händenestorp. Omkring dr 1900 byggdes ny väg med bro 
över Lidan. Sedan dess har den gamla bron fått förfalla. Foto R. Linnarsson 

1946. 

igenom dessa. Att på detta sätt köra upp väg praktiserades rätt 
allmänt i skogsbygden, innan snöplogarna kom i bruk. De stora 
stråkvägarna måste man dock skotta upp. 

Snöplogar omtalas redan på 1700-talet, och vederbörande 
myndigheter tillrådde bönderna att anskaffa och använda sådana. 
Man gjorde ett och annat försök, men lyckades sällan få den 
rätta formen på plogen med följd att den blev svår att manövrera, 
och lyckades man sätta samman en plog som var användbar, 
gick den snart sönder. Orsaken var närmast den, att bönderna 
inte nändes eller förstod sig på att förse plogen med ordentliga 
järnbeslag. Så tröttnade man på att experimentera med snöplogar 
och återgick till äldre beprövade metoder. Träskovlarna var vis-
serligen rätt bräckliga redskap, men man kunde konsten att 
handskas varligt med dem, och gick en skovel sönder, hade man 
16 
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en ny i beredskap. Det dröjde till fram på 1880- och 1890-talen, 
innan snöplogarna kom i allmänt bruk i norra Gäsene. 

Den första användbara snöplogen i Hudene tillverkades någon 
gång på 1880-talet. Den var betydligt större och mera långsträckt 
än de äldre, man experimenterat med. Med skarpare vinkel skar 
den lättare igenom drivorna, följaktligen var den även lättare 
att manövrera. Den hade även ordentliga järnbeslag, så den höll. 
Efter detta plogade man upp vägarna i stället för att skotta. 
Rotarna slog sig samman och plogade gemensamt. (Hudene.) 

På slättbygden, där vinden drev samman snön i hårda jord-
blandade drivor, under det att mellanliggande sträckor kanske 
låg fullständigt bara, hade man föga eller ingen nytta av snö-
plogar, utan här måste man skotta igenom drivorna för hand. 

Om broar och brobyggnader. 

Över sankmarker har man sedan gammalt byggt väg genom 
att lägga ut mindre trästammar, kavla (kavlar), vilka lades den 
ena intill den andra tvärs över vägbanan. Kavlarnas längd var 
lika med vägens bredd och väl det. De hölls samman av längs-
gående slanor på yttersidorna. Kavlarnas tjocklek växlade i någon 
mån, men en 5 å 6 tum i genomskärning var det vanliga. Var 
marken mycket lös, lade man först ut tvenne parallella stock-
rader, varigenom kavlarna fick ett fastare underlag. Dylika vägar 
kallades kavelbroar eller kavelbroväja. Vid ombyggnad av äldre 
vägar är ej ovanligt att man träffar på rester av dylika kavel-
broar. Någon gång kan även namnet på gård eller ställe erinra 
om desamma, t.ex. Stdckardsa i Edsvära och Stockabo i Kvinne-
stad. 

Ett annat sätt att bygga väg över sankmarker var att vasa. 
Man fyllde då den blivande vägbanan med risknippen eller k jarv 
(kärvar), vilka lades det ena intill det andra i dubbla rader med 
toppändarna inåt. Var marken mycket lös och dyig, lades kärven 
ut i två till tre varv. Ovanpå dessa lades jordtorvor, varefter man 
broa med fastare ämnen, helst moränjord, och till sist grus. 

En dylik väg finns i norra Hudene. Den tvärar den i annat 
sammanhang omnämnda dalfåran Larv—Hudene och kallas Gim-
ranäsa vase. Vägbiten är mellan 200 och 300 meter lång och har 
förlagts till en plats, där ett näs går ut i mossen. 
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Bro över Nossan i Hudene. Denna bro byggdes 1826 och var en av de star-
kaste och bästa för den tiden. Ny bro av huggen sten uppfördes 1929. Den 

gamla bron står emellertid kvar som minnesmärke. Foto G. Ewald 1903. 

Ett annat sätt att bygga väg över sankmarker var att spånga. 
Det tillgick så, att man lade ut kluvna trästammar två och två i 
vägens längdriktning. Flatsidorna vändes givetvis uppåt. Asp var 
bästa virket, ty det har förmåga att motstå röta ganska länge, då 
det ligger i vatten eller vattensjuk mark. En spå'ngad väg avsåg 
närmast att tjäna gångtrafiken, men i äldre tid torde den även 
ha använts för häst med klövjebörda. 

Över rinnande vatten lade man en spdng, vilken bestod av 
en eller två på ovansidan planade stockar. Bestod spången av en 
enda stock, som stundom var fallet, benämndes den ståcken. 
Såväl spång som stock hade en ledstång, vilken enligt äldre språk-
bruk kallades hånnvetta. Om spång erinrar sådana namn som 
Spånggården, Spångabäcken och Lindspång m.fl. 

Hur en spång med tiden kunde bli till en bro, framgår av 
följande berättelse: 
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Det var en fattig man i Södra Härene, som byggde spång 
över Nossan. Därmed gjorde han bygden en stor tjänst, och 
såsom belöning skänkte patron på Ribbingsberg honom ett torp 
till eget och evärdligt ägande. Spången bestod från första början 
av en enda stock. Med tiden byggdes den till, så att den kom att 
bestå av fyra stockar, vilka belades med tvärgående plankor. 
Samtidigt därmed fick spången ett skyddsräcke på vardera sidan. 
Efter ytterligare förstärkningar hade man fått en bro, som kunde 
befaras med häst och vagn. Om denna utveckling erinrar bl.a. 
kyrkboken, där torpets ursprungliga namn Stockalyckan utbytts 
med Brolyckan. (Södra Härene.) 

Mindre träbroar byggdes på följande sätt: En sockel murades 
upp på ömse sidor om strömfåran, bromura. Tre ekstockar, bar-
kade men ej skrädda, lades rätt över strömfåran och kilades fast 
i bromurarna, så att en stock kom att ligga rätt under hösta-
trampen och de båda andra på lämpligt avstånd från denna. På 
allmän väg hade dock ingen bro mindre än fem syllar, större broar 
sex till åtta. Själva brobeläggningen, brokavla, bestod av kluvna 
ekstockar, vilka lades med kärnsidan nedåt, mot syllarna alltså, 
och höggs samman på sidorna, så att de föll tätt. Särskilt var det 
mycket noga med att inga springor fanns i hästatrampen. Denna 
beläggning bands av en längsgående stock på vardera yttersidan. 
Vidare måste varje omsorgsfullt byggd bro ha ett räcke. På mindre 
broar hade detta sitt fäste i sidostockarna, men på större och väl-
byggda broar bands räcket med järn även vid brobeläggningen. 

Att man i äldre tid så allmänt använde rundvirke, såväl vid 
uppförandet av broar som andra byggnader, har sin förklaring 
däri, att träets naturliga yta, sedan man avlägsnat barken, narven, 
utgjorde ett gott skydd mot röta. »Akta narven!» var de gamles 
råd till de yngre, då man arbetade med trä. Målning eller kemisk 
behandling av träet förekom inte, möjligen tjärstrykning. Brons 
syllar skrädde man alltså endast helt obetydligt på ovanytan. 
Brokavlarna lades med den kluvna och planade sidan nedåt, mot 
syllarna alltså. Sidostockarna planades endast på den undre sidan. 
På så sätt kom alla yttre ytor på bron att bestå av oarbetat trä, 
eller med andra ord: trä med narv. 

Det förekom även, att man lade upp flata stenhällar till 
broar över mindre vattendrag. En sådan bro kallades halle- eller 
hallabro. Numera torde dessa vara helt ur bruk, om man bortser 



245 

Landsvägsbro mellan Hedared och Bords från dr 1820. Ny bro av cement har 
uppförts vid sidan om den äldre. Foto G. Ewald 1932. 

från en och annan mindre betydande bygdeväg. Det var farliga 
broar, ty de saknade nästan alltid räcke. Under ljusa dagen kunde 
man väl resa över utan risk, men det var värre nattetid. 

I södra delen av Trävattna socken finns en mindre bro, som 
har namnet Bölabro. I sitt nuvarande skick består den av sten-
hällar, en hallebro alltså. Men tidigare har den varit en vanlig 
stockbro, och det är därpå namnet syftar. Böl betyder nämligen 
stock enligt äldre språkbruk. Det återfinnes t.ex. i harveböl. 

Något, som var grovt och illa hopkommet i byggnadsväg, 
kallades för ett bölvark. — Dä ä ett räktitt bölvark dä här, kunde 
det heta. 

I Norra Vånga finns en bro, som kallas Fjölbro eller F jölabro. 
Även ordet fjöl syftar på träbro, men i motsats till böl syftar det 
på hugget och bearbetat trä. 

Ordet fjöl förekommer i en mångfald äldre ord, såsom inuti-
fjöl, plogfjöl, baket:1,5'4 vävfjöl, sölvaf jöl m.fl. Av anförda ord 
framgår, att fjöl är ett skivformigt bearbetat trästycke, och nam- 
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net ifråga syftar tydligen på en bro, byggd av kluvna och planade 
stockar. Det är också klart, att en bro, belägen på en av bygdens 
stora stråkvägar, redan från första början måst byggas med långt 
större omsorg än till exempel den lilla byvägens Bölabro. 

Där vägen Skara—Borås till för några årtionden sedan pas-
serade Lidan, finns en bro av mycket hög ålder, nämligen Björna-
bro. Numera är den ramponerad och kan endast användas av fot-
gängare. Av kvarstående rester framgår emellertid, att denna bro 
varit byggd dels av sten, dels av trä. Ovanpå stensocklarna finns 
starka timringar, varigenom bron fick avsevärt högre brokar. 
Dylika timringar kallades brokister. 

Träbroarna, som förr var rätt vanliga, har numera försvun-
nit. Däremot finns det gott om gamla valvbroar, byggda av skiv-
formig natursten. Mindre broar består av ett valv, men större 
sådana kan ha ända till tre—fyra. Många av dessa broar gör fort-
farande sin tjänst. På vägar, där påfrestningen är större, har de 
emellertid ersatts med starkare broar, byggda av kilad och hug-
gen sten eller betong. 

På allmän väg fanns och finns väl fortfarande s.k. väjatrum-
mer eller bro juter, genom vilka vattnet från källsdg och drag 
kunde ledas bort. En vägtrumma byggdes på så sätt, att några 
stenar av lämplig form och storlek ställdes å ömse sidor av vatten-
fåran, och ovanpå dessa lades ett lock av flata stenhällar. Dessa 
hällar måste dock ligga så pass djupt, att vägbanan hade ett till-
räckligt tjockt lager av jord och grus ovanpå. Var grunden lös, 
måste man först lägga ner en rad stenhällar att bygga trumman på. 

Där en å eller flod går fram över berggrund eller hård bot-
ten av annat slag, breder den ut sig och blir grund. Sådana stäl-
len använde man till övergångar i äldre tid, varom namnet vad 
erinrar. På platser, där man hade tillgång på sten, lade man van-
ligtvis ut en rad stenar, på vilka fotgängaren kunde ta sig över 
med mindre besvär under de tider av året, då floden hade ett 
lugnare lopp. Vintertiden gick man över på isarna över lugn-
vattnen eller huljera. Men höst och vår var det värre, då kunde 
man få gå långa omvägar för att nå fram till en bro. 

Av vad över Lidan kan erinras om Ste'vara (Stenvadet), 
Suleva (Sulevad), Rangelavat (Rangelvadet) och Härjeva (Härje-
vad). Stenvadet ligger i Trävattna, bro 1902. Sulevad ligger på 
gränsen mellan nämnda socken och Larv och Rangelvadet mellan 
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Många vadställen hade en stenrad av det slag bilden utvisar och benämndes 
»stenvad». Tack vare stenraden kunde man gå över vadet torrskodd, förut-
satt att vattenståndet ej översteg det normala. Sulevad i Larv. Foto R. Lin-

narsson 194.6. 

Larv och Edsvära. Härjevad är en socken på slättbygden ett par 
mil söder om Lidköping. Den har, som höres, fått namn efter ett 
vad. Detsamma är fallet med Tråvad. Man tror, att detta namn 
syftar på »tre vad». Ett av dessa förde över ån i den del av sock-
nen, som kallas Gammel-Trdva, och förmodligen var detta det mest 
betydande av vaden. 

Härom året fann en bonde i Gammel-Tråvad ett stycke väg, 
då han utvidgade och förbättrade sin trädgård. Denna vägbit hade 
riktning mot vadstället över ån. Rätt antagligt är, att en av stråk-
vägarna mellan Göta älvdal och Skara gått fram över detta vad. 
Här byggdes även en av de första broarna över Lidan. Enligt 
sägnen fanns den till redan på digerdödens dagar, ty då höll man 
vakt på bron för att hindra pesten att komma över. Att bron är 
mycket gammal framgår även av skriftliga uppgifter, ty enligt 
dessa byggdes Tråvads bro av biskop Bengt den gode i Skara, 
och denne biskop levde på 1100-talet. Den nuvarande bron, en 
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valvbro, är byggd av gråsten. Den är fortfarande i bruk, men 
huvudtrafiken går fram över en större och starkare bro i när-
heten av kyrkan. Denna senare bro byggdes 1892. 

På den tiden ingen bro fanns vid kyrkan, hade man en fldte 
(flotte) för att komma över. Den bestod av en stor och bred eka 
med en lina som var så lång, att den räckte rätt över ån. Där 
stod de och vippa med linan, än från den ena sidan, än från den 
andra. Särskilt om söndagarna var flotten hårt anlitad, ty då skulle 
alla över, som bodde väster om ån, först till och sedan hem från 
kyrkan. 

Vidare fanns ett vadställe över Lidan i närheten av Skogsbo 
i Tråvad. Här fanns även en stenrad vid sidan om vadet, och 
eftersom det var en man med namnet Abraham, som med några 
behjärtade mäns hjälp lagt ut raden, fick såväl vadet som stenarna 
bära hans namn, alltså Abrahamsvat och Abrahams stena. Men 
det var ett farligt vad, ty här rådde tidvis rätt stark ström, och 
här höll strömgubben till. Inträffade en olycka eller ett olycks-
tillbud, skyllde man på strömgubben. Hit gick de, som ville lära 
sig spela fiol. 

På gränsen mellan Längjum och Lundby socknar fanns ett 
vad över Afsan, som man kallade Gruvara. Det var ett besvär-
ligt vad att passera, ty ån hade leriga stränder. Folk gruva (be-
kymrade) sig när de måste över vadet, därav namnet, sägs det. 

Av vadställen kan vidare nämnas Jättevat (Jättevadet) över 
Viskan i Fristads socken och Härsva (Häradsvad) över Säveån i 
Norunga socken. Enligt folktraditionen har en krigshär gått över 
vadet på denna plats, därav namnet Härsva, som alltså skulle 
betyda härs- eller härens vad. 

Även Nossan har haft flera vadställen, som framgår av dylika 
namn som Hallavat (Hallvadet), Sdnnvat (Sandvadet), Brearevat 
(Brearevadet) m.fl. 

Traditionella rastställen. 

När bönderna körde till Alingsås eller Göteborg, rastade de 
alltid på ett ställe i Hol i Kulling, som de kallade Gott/ann.' Här 
stötte vägen hån Ulricehamn och Gäsene samman med den gamla 

i Antagligen Hallorstorp. 
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stråkvägen från Skaraborgs län. Hur bråttom gubbarna än hade, 
så nog tog de en rastestunn, när de kom hit. Hästarna fick sig 
en kaka havrebröd, och själva försåg de sig med en sup eller två 
samt en godbit ur mataskrinet. Stället hette väl inte Gottland för 
intet. Sedan gick det undan så mycket bättre. 

Körde man förbi rätta rastestället, otura det sig vanligtvis 
på ett eller annat sätt, så att det vann man ingenting på, tvärtom. 
(Södra Härene.) 

Där vägen Skara—Borås skär länsgränsen strax norr om 
Fåglaviks glasbruk, fanns förr i tiden en träpåle, vilken man kal-
lade Pinn ut, eftersom Utbygden vidtog söder härom. Här bru-
kade man också rasta. När gäseneborna återvände från Onsjö 
marknad, gjorde de upp sina mellanhavanden vid pålen. Var det 
t.ex. någon i laget, som hållit sig undan i bataljen. med laskesula 
(från Laske härad) eller på annat sätt visat sig okamratlig, fick 
han stryk av sina egna, och den uppgörelsen skedde, innan man 
passerade gränsen till det egna häradet. Men det var farliga upp-
görelser, ty mer eller mindre berusade, som de unga männen var, 
slog de vanligtvis för hårt. (Larv.) 

Ett minnesmärke, vilket fortfarande erinrar om länsgränsen 
som rasteställe, är en större sten, ett flyttblock, som ligger utmed 
vägens östra sida. Den höjer sig c:a en meter över vägbanans nivå 
och har en plan ovanyta. Enligt sägnen har drottning Kristina 
spisat frukost på denna sten, då hon en gång reste här förbi. 
Stenen går därför under namnet Kerstisten. På vägens motsatta 
sida står en milstolpe av den i Skaraborgs län vanliga typen med 
årtalet 1707. Vidare finns här ett femstenarör, som tidigare utgjort 
gräns mellan inte mindre än fyra socknar, fördelade på tre hära-
der. Numera går länsgränsen c:a 100 meter norr härom, och 
övriga gränser sammanfaller med densamma. 

En nätt fjärdingsväg söder om Fåglavik och utmed samma 
väg finns en 30 till 40 meter lång och 3 till 4 meter hög klipp-
vägg. På spannmålsforornas tid gick den under namnet Gamla 
gästgivaregården. När formännen kom hit, hade de passerat de 
värsta uppförsbackarna på väg söder ut, och då skulle de ha sig 
en sup över lag, medan hästarna pustade ut. Den långsträckta 
klippväggens stugliknande utseende gjorde väl sitt till, att man 
hedrade den med namnet ifråga. (Larv.) 
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Vid de flesta broar fanns ett vattneställe, där stranden var 
fast och långsluttande. Behövde en häst vattnas, så spände man 
ifrån och ledde ner honom till vattnet. På en del ställen kunde 
man köra rätt över vattendraget nedom bron under de tider 
av året, då vattenståndet var lågt. Dessa vattneställen var antag-
ligen gamla vad. När man kom ut i strömfåran, där vattnet var 
friskt och rent, höll man stilla medan hästen drack, varefter 
man fortsatte över vadet och körde upp på andra sidan. Det före-
kom även att man körde ned med häst och vagn och vände, sedan 
hästen druckit, d.v.s. om man inte hade lass, som tyngde, ty i så 
fall spände man ifrån. 

GÄSTGIVERIET OCH SKJUTSHÅLLNINGEN. 

Skjuts och skjutshoillning. 

På gästgivargården kunde den resande få mat och logi, och 
här kunde han få skjuts till nästa gästgivargård. Avståndet mel-
lan dessa växlade men översteg sällan 2 mil. På vägen Skara—
Borås fanns sex gästgivargårdar förutom nämnda städers, näm-
ligen i Norra Vånga, Algutstorp, Onsjö, Stenunga, Mörlanda och 
Borgstena. Från Skara till Norra Vånga var det 2 mil, men de 
följande hållen var betydligt kortare. Vägen i sin helhet var 
dryga 10 mil, och medelavståndet alltså i det närmaste halvannan 
mil. Samtliga här nämnda gästgivargårdar låg på centrala platser, 
där vägarna korsade varandra. Vid Mörlanda i Hovs socken stötte 
inte mindre än fem vägar samman, och härifrån räknade man 
4 mil till Alingsås, Borås, Ulricehamn och Falköping, vilken stad 
man än valde. Från samma gästgivargård räknade man 6 mil 
till Skara och dito 6 mil till Lidköping, 7 mil till Vänersborg och 
8 mil till Göteborg. Den tiden räknade man med den gamla milen, 
som var åtskilligt drygare än nymilen.' 

Ursprungligen var det gästgivaren, som ensam hade att svara 
för skjutsningen. Med tiden blev de resande emellertid så många, 
att han ej med bästa vilja i världen kunde vidarebefordra alla. 
Det bestämdes då, att bönderna inom ett visst område, skjutslaget, 
skulle biträda med skjutsningen, en bestämmelse som tid efter 

1  1 gammal mil=1,0689 nymil. 



251 

annan reglerades genom nya lagar och förordningar. Lagen till-
lämpades ursprungligen så, att bönderna inom skjutslaget i tur 
och ordning måste infinna sig vid gästgivargården med sin skjuts 
och där invänta beställningen. Vid mindre trafikerade vägar 
räckte det kanske med en eller ett par skjutsar per dag, men vid 
större och mera allmänt trafikerade vägar brukade två- eller tre-
dubbla antalet bönder möta upp. Skulle dessa s.k. hållskjutsar 
vara utgångna, måste bönderna inom någon närbelägen by rycka 
in med sina reservskjutsar. 

Väntetiden på gästgivargården blev ofta olidligt lång. Visser-
ligen fick bonden återvända hem, om ingen resande anmälde sig 
inom 24 timmar, vilket var gott och väl, men han hade då upp-
offrat ett till två dygn, kanske mitt i dn brådaste andtiden utan 
någon som helst ersättning, ty sådan följde ju endast med skjuts-
ningen. 

Ibland hände det, att bönderna helt enkelt vägrade att in-
finna sig vid gästgivargården av den orsaken att de gång efter 
annan kört fram utan att få någon beställning. Det var alltså ej 
mot skjutsningen, de närmast opponerade sig, utan mot den ovissa 
väntan. I en del fall blev bönderna anmälda och bötfällda, men 
därmed gjorde man bara ont värre. Hållskjutsarna blev än mer 
förhatliga. Vederbörande myndigheter fann snart, att de gjorde 
klokt i att inskränka hållskjutsarna så långt sig göra lät för att 
i stället utnyttja reservskjutsarna så mycket flitigare, ty beträf-
fande dessa förekom mera sällan något krångel. Förklaringen är 
tydligen den, att när bönderna skjutsade i reserv, kunde de sköta 
sina sysslor, intill dess bud kom. Då spände de för och körde fram, 
och efter fullgjort uppdrag återvände de hem med en liten extra 
förtjänst på fickan, och denna försonade åtskilligt. En och annan 
bonde tyckte till och med, att det var roligt komma ut ett slag, 
helst om han inte hade något viktigare arbete för händer där 
hemma. 

De flesta resande fick alltså nöja sig med en vanlig bonn-
skjuss. Gästgivaren hade i regel bättre åkdon och snabbare häs-
tar, och en jäsjivareskjuss ansågs följaktligen något för mer. Den 
tiden var det inte svårt att skilja den ena skjutsen från den andra 
på hästar och åkdon. Harrgälsskjussen t.ex. var lätt igenkännlig, 
och enahanda var fallet med prästaskjussen. Kom en kroneskjuss 
såg man det på de resandes uniformer. 
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Så var det kongaskjussen. Kungen reste naturligtvis i egen 
vagn med egen betjäning och egna kuskar, men hästarna måste 
bönderna ställa till hans förfogande. Man skulle kunna tro, att 
det skedde glatt och villigt, eftersom det gällde kungen, men så 
var ingalunda fallet. Ty kungens vagn var oerhört stor och tung, 
och hans kuskar sparade minsann inte piskorna. När bondhäs-
tarna sprungit ett skjutshåll, var de vita av lödder och spräng-
körda. Det var ingenting ovanligt, att man fick sticka ner en häst 
här och en där. Någon ersättning kom inte ifråga vare sig för 
skjuts eller stupad häst. Och ett så stort uppbåd av hästar sedan! 
Det var inte måttligt. Förutom kungens vagn, som drogs av tre 
till fyra par hästar — antalet var beroende på väg och väglag 
m.m. — var det flera vagnar med tross, som skulle vägen fram. 

Det är närmast Karl XIV Johans resor de gamle haft i minne, 
ty denne konung reste alltid med stort uppbåd av folk och häs-
tar, och det var hans kuskar, gemene man förargade sig på. Men 
se, de var fransoser, sägs det, de liksom betjäningen i övrigt. Det 
var kanske inte utan orsak, som bönderna resonerade som så: 

Om Karl den trettonde inte vart en skit, 
hade fransosen aldrig kommit hit. 

Så blev kungsskjutsen fruktad mer än någon annan -- och 
hatad. Hästen sprängkörd! Kan man undra på att bonden blev 
bitter till sinnes? Ty är det något denne i alla tider intresserat 
sig för och vårdat sig om, så är det hästarna. Mer än en dåtida 
bonde frågade sig: Var det tacken för att han, den franske gene-
ralen, fått både rike och krona till skänks. Han far ju fram, som 
om han erövrat landet med svärd. 

I folkmålet lever ännu sådana ord som friskjuss, långskjuss 
och snålskjuss. Friskjutsen var ursprungligen en skjuts, som her-
rar, stadda i rikets ärenden, tog ut av bönderna utan ersättning, 
såsom fallet var med kungsskjutsen. Men i en senare tids språk-
bruk har ordet haft en annan betydelse, nämligen den att bli 
utkastad eller utsparkad. 

Gällde skjutsen en längre sträcka än ett ordinärt skjutshåll 
kallades den långskjuts. Snålskjutsen åter var en skjuts, som 
man begagnade sig av för att slippa ersättning. Men sedan stål-
hästen kommit i allmänt bruk, behöver ingen åka snålskjuts. 
Ingen är så fattig, att han ej kan bestå sig med sin egen cykel, 
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och därmed har både snålskjuts och långskjuts liksom många 
andra äldre ord blivit överflödiga. 

Ordet skjuts användes även i skämtsamt tal. Var det någon, 
som behövde gå avsides, t.ex. under arbetet i skogen, hette det: 
— Ja tror ja får ge mäk sta å skjussa länsman. 

Eller, när gubben tog sin luva för att gå ut, kunde det hända 
att gumman undrade, vart han skulle gå. Och svaret blev: — Hå, 
ja sa bara ut å skjussa länsman. 

Anledningen till detta talesätt torde vara att söka i den ovilja, 
gemene man hyste för länsmannen. 

Om budkavel och budskickning. 

Gästgivaren i Stenunga höll tre hästar på stall, men det var 
inte alltid det räckte med dem, och då måste reserven ut. Stenunga 
och Hudene utgjorde en reserv eller ett skjutslag. För att bön-
derna skulle veta, i vilken ordning de skulle skjutsa och vems tur 
det var härnäst, hade man en kavel, skjusskavel, som cirkulerade 
mellan gårdarna inom skjutslaget. Den bonde, som hade kaveln, 
måste hålla häst och vagn i beredskap. I väntan på bud kunde 
han eller den, han ville sända i sitt ställe, utföra en del arbeten 
hemma på gården eller i dess närhet. Men han fick inte avlägsna 
sig längre bort, än att han kunde ge svar på ett hojane från gårds-
planen. Gästgivaren måste hålla sig med dräng bl.a. för budskick-
ningens skull. 

Stenunga budkavel var en fyrkantig stav om tre tum i fyr-
kant och vid pass en fot lång. På den stod samtliga gårdar inom 
skjutslaget uppskrivna. Skjutsningen utgick med en tur per åt-
tingen. Den, som hade en fjärdings gård, måste alltså göra två 
turer, medan åttingsbonden gjorde en. Skjutsen gällde alltid när-
maste gästgivargård i den ena eller andra riktningen. Ifrån 
Stenunga skjutsade man antingen till Onsjö i Larv eller Mörlanda 
i Hov. Någon gång kunde det bli fråga om att skjutsa till Häljarp 
i Skölvene, men det var mera sällan de resande hade sina vägar 
däråt. Var ingen bråd tid för handen, hade bönderna ingenting 
emot att skjutsa, ty de var måna om extraförtjänsterna. (Hudene.) 

Den gamla gästgivargården i Od låg i Hägna, och Holmåkra 
byalag var reserv. Här hade de en bricka, skjussbrecka, som gick 
mellan gårdarna i bestämd ordning. När den anlände, visste bon- 
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den, att han kunde vänta skjutsbud när som helst. Det gällde 
alltså att hålla sig beredd och resfärdig, ty när bud kom, måste 
han ge sig ut med detsamma, om det också var mitt i natten. 

Skjutsbrickan var av koppar. Den var fullristad med namn 
på gårdar, som måste stå till tjänst och skjutsa. Holmåkra låg 
särskilt bra till som reserv, så länge gästgivargården låg i Hägna, 
men sedermera flyttades den till Upptorp, och därmed fick holm-
åkrabönderna betydligt längre väg, när de skulle köra fram. (Od.) 

Gästgivaren i Algutstorp hade en dräng, som hette Per. Men 
det var en svärjare och illbdtir en, och därför fick han heta Ill-Per. 
Fick han i uppdrag att buda någon, sprang han rätt över alla 
gärden till den gård, där den skjutsskyldige bodde. Även om säden 
stod i sin bästa växt, tog han ingen hänsyn till den. Att försöka 
tala den lymmeln tillrätta var lönlöst. Han bara svor och för-
bannade och menade sig vara i sin fulla- rätt att ta, vad väg 
han behagade, eftersom han var stadd i rikets tjänst och hade 
brådskande ärende. På så sätt gjorde gästgivardrängen t.o.m. 
själva budskickningen förhatlig. Ty fanns det något, som bön-
derna krävde respekt för, så var det den växande grödan. 
(E dsvära.) 

Ä andra sidan var det ingen lätt sak att vara i tjänst hos 
gästgivaren, ty denne skulle stå alla till tjänst. Vem som kom, så 
ropade de på hållkarin. Sent eller tidigt, det tog de resande ingen 
hänsyn till. Han fick minsann veta om, att han fanns till. 

Gästgivaren i Onsjö anlitade aldrig någon reserv. Han höll 
så många hästar på stall, att han ensam kunde upprätthålla skjuts-
ningen. Men han hade en särskilt bra gård och inbärgade ofant-
liga grödor i såväl goda som svaga år. Han kunde hålla både 
hästar och drängar. (Larv.) 

Många resande hade egen vagn och egen sele. Det var tockre 
där store kära, som ville ha finare skjuts än den bönderna kunde 
bestå; men häst och skjutskarl var de lika beroende av som andra 
resande. (Od.) 

Den, som skjutsade, benämndes skjusskar, skjussbonne, 
skjussdräng, skjusspojke eller skjusshele. 

Även kvinnorna skjutsade allt emellanåt. Fanns ingen manlig 
till hands, var kvinnfolken inte sämre, än att de kunde ta hand 
om tömmarna. Men kom resande med egen vagn, måste manlig 



255 

skjutskarl ut, var man än skulle ta honom, ty en kvinna kunde 
inte ta sig hem ridande. Det ansågs opassande och förekom aldrig. 

Kom boråsare eller markbor med sina tygforor, måste man 
ut med så många häst- och oxök, man kunde båda upp i en hast. 
Oxarna skötte sig själva och gick vägen framåt i sakta mak. Det 
var rätt vanligt, att yngre kvinnor följde dessa ökar. De brukade 
gå bakom lassen och binna (sticka). Det fanns de, som var så 
flinka, att de kunde sticka en strumpfot, medan de följde öken 
från en gästgivargård till en annan. På så sätt gjorde de dubbel 
nytta för sig. Min mor, säger berättaren, skjutsade — ja, det räc-
ker inte sina hundrade gånger — mellan Stenunga och Onsjö. 
Knallarna tog alltid den vägen, vilka som än kom. 

Före järnvägarnas tillkomst var det många mark- och kind-
bor, som handlade med tyger på Norge. De gick under namnet 
norjehannlara. De forslade sina tyger på egna vagnar, stora och 
starka vagnar som de antagligen beställde i Småland, där det 
fanns gott om vagnmakare. Den till vagnen hörande häcken 
(överredet) var stor och djup samt försedd med remmar (övre 
kanter) av rundvirke. I varje rem var en 4 å 5 järnringar fast-
nitade, eller ock hade häcken en rad hål under remmen. Tack 
vare denna anordning kunde man surra fast tygpackarna ordent-
ligt, ty det gällde att skydda en dyrbar last under en lång och 
ingalunda riskfri transport. Varje lass åtföljdes av — förutom 
skjutsbonden — en dräng, knalledrängen, som hade att vaka 
över tygerna. Förläggaren eller knallen åkte före i karriol och 
beställde hästar på gästgivargårdarna, så att dessa liksom skjuts-
bönderna stod tillreds, när foran anlände. Två—tre lass var det 
vanliga, men det kunde allt hända, att knallarna kom med tyg-
foror om fem--sex. Då måste bönderna ut med så många hästar, 
som fanns i både Stenunga och Hudene byalag, ty vanligtvis var 
lassen så pass tunga, att det behövdes tre hästar före och ibland 
till och med fyra. Men det är att märka, att hästarna var betyd-
ligt mindre den tiden än nu. Fattades hästar, fick man ta till 
oxarna. Då spändes en eller två ökar för varje lass. Bönderna hade 
bara en häst var. Jorden brukades med oxar. 

På gästgivargårdarna, där man tog kvarter för natten, fick 
drängarna hålla vakt ute på gården i tur och ordning, ty så 
många lass kunde man inte få in under tak. Trots bevakning 
blev en gång flera tygpackar stulna under ett uppehåll i Stenunga. 
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Drängarna varsnade inget, förrän det blev dager; då fick de se 
att repen var avskurna på ett av lassen. Den morgonen var det 
inte roligt att heta knalledräng. (Hudene.) 

Åkdonen. 

Före 1850 hade bönderna i norra Gäsene inte annat än små 
dåliga kärror. Hemma på gården körde man med träaxlakjarra, 
men för långfärder och varutransporter hade man en kärra med 
järnbeslagna hjul och järnaxel. Det •var trosskjarra. Beslagen 
bestod av kortare skenstycken över lötskarvarna. Det var den ena 
biten intill den andra. Hela hjulringar, helskener, kom inte i all-
mänt bruk förrän på 1870- och 1880-talen. (Källunga.) 

I Södra Härene, Kullings härad, tillverkades den första vag-
nen med helskenor 1861, men sedan gick det åtminstone ett år-
tionde, innan dessa vagnar kom i allmänt bruk. (S. Härene.) 

Det bästa fordonet var kärran. Gästgivaren i Stenunga hade 
en f jarekjarra (fjäder-), som han skjutsade med. Den hade fjädrar 
eller remmar, som man kallade dessa, av ask, en på vardera sidan, 
och på dessa vilade sätet, som var försett med rygg- och sidostöd. 
Remmarna var med sina främre ändar fästade vid kärrans skal-
mar medelst starka nitar och järnhällor, men bakändarna var 
fria. Det var på så sätt, man fick fjädring eller svikt på sätet. När 
kärran stod med skalmarna vilande mot marken, pekade sätet 
högt i vädret. Men det var en bra kärra för sin tid, när gästgivaren 
spände sin kvarthäst 1  för fjarekjarra åkte man både fort och 
bekvämt. Under sätet var en låda, där man kunde förvara nödig 
utrustning för resan liksom foder för hästen, såsom tornistern med 
sin blandning av havre och hackelse. Hösäcken, som var skrym-
mande, band man för det mesta bakom kärran. 

En olägenhet med kärran var emellertid, att den endast rymde 
en resande förutom den, som skjutsade. Var det flera resande, 
som skulle vägen fram, fick man ut med falevangen (färdvagnen). 
Den bestod av en vangkorje eller vanghäck, som man placerade 
på en vanlig arbetsvagn. Som säten användes enkla bräden med 
okar (tvärslåar) på undersidan, så att man inte gled av vagnen 
eller ned i den, det var allt. (Hudene.) 

1  Hästen sprang milen på en kvarts timme, enligt vad gästgivaren själv 
påstod, därav namnet. 
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På 1860-talet kom emellertid bättre vagnar i bruk även bland 
bönderna. Själva vagnskorgen bestod av ett rutat stomme med in-
satta tunnare trästycken i rutorna. Remmarna var av trä, van-
ligtvis ask, och sträckte sig i en svag båge från fram- till bakstam. 
På så sätt erhöll framsätet, som vilade på remmarnas mitt, en 
smula svaj. Men den, som satt i baksätet, blev ordentligt om-
skakad. (Larv.) 

Förr tillverkade var och en sina vagnar och kärror själv. 
Fick man sig bara en omgång hjul, var det inte så svårt. Sådana 
kunde man beställa hos någon hjulmakare. Men så började små-
länningarna tillverka vagnar för avsalu. Bönder, som ville ha sig 
en bra och lättgången vagn, reste till Falköping en marknadsdag 
och köpte. Det var där smålänningarna saluförde sina tillverk-
ningar. De saluförde även vagnskorgar enligt samma modell, som 
omnämnts här ovan, alltså med ett säte på fjädrande remmar, 
smdlänningevanga och smdlänningehäcka. (Hudene.) 

Så började man med stålfjädrar, som placerades under vag-
nens säte. Fjäderns främre ände vilade i en klyka eller häng-
anordning, som man nitat fast ovan remmen och häckens inner-
sida. Fjäderns bakre ände var däremot alltid fri och gled mot en 
fals eller i en hylsa av järnplåt ovan remmen. Eller fjädern slu-
tade kanske med en fals, som omslöt den järnbeslagna remmen. 
Det var, som sagt, olika. Variationerna var nästan lika många 
som vagnsmederna. Sätet var flyttbart och användes endast då 
man finåkte. Dessemellan kunde vagnshäcken användas för varje-
handa transporter. 

På 1880-talet kom en helt ny vagn i bruk. Den hade fjädrar 
av stål, vilka vilade på vagnens axlar, två på varje axel. På så 
sätt fördelade sig fjädringen till vagnens hela ovanrede. Under-
redet begtod så gott som uteslutande av järn, och man skulle 
kunna säga, att det var den rikligare tillgången på järn, som refor-
merade åkvagnen. Tack vare detta material kunde den göras lätt 
och smäcker, och här var vagn och vagnshäck fast förenade, vil-
ket var något nytt. Denna Vagn var även betydligt större och 
bredare och följaktligen även bekvämare att färdas i, särskilt om 
man var några stycken. Vagnen hade två säten, framsäte och 
baksäte. Det senare, och i en del fall även framsätet, var flyttbart. 
Med hänsyftning på de liggande fjädrarna kallades denna vagn 
för leggf jarsvang, vilket namn man med tiden förkortade till 
17 
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f jarevang. Detta var den första verkligt goda åkvagnen. (Larv, 
E dsvära.) 

De första vagnarna av denna typ tillverkades antagligen vid 
Gislaved i Småland. Från Kind berättas, att bönder, som ville 
ha sig en fin vagn, brukade passa på när smålänningarna kom 
med sina vagnforor på väg till marknaden i Borås. Då kunde de 
ha en tio till tolv vagnar i rad, den ena vagnen kopplad till den 
andra. Det var ett nytt slags foror på vägarna, det. Vidare salu-
fördes samma slags vagnar på marknaderna i Jönköping och 
Falköping m.fl. städer. (Gällstad.) 

Liggfjädersvagnarnas tillkomst verkade på sin tid lika revo-
lutionerande som en senare tids bilar. Varenda bonde, som ville 
vara något till karl, köpte sig en ny åkvagn. Något så fint att åka 
i hade man tidigare inte ens kunnat drömma om. Nu blev det 
ett åkande som aldrig förr, än till kyrkan, än till släkt och vän-
ner, och så till staden för att handla dessemellan. Nu kunde man 
li sök på vägarna. Här i de breda och rymliga sätena satt man 
ackurat lika mjukt och gott, som om man suttit i den stoppade 
sittsoffan hemma i salen, och här märkte man just ingen skillnad, 
antingen man satt i fram- eller baksätet. Många menade också 
att lenf jarsvang var rätta namnet. Ett annat namn var lerf jars-
vanga, med vilket man ville antyda, att det var en vagn, som 
lämpade sig för slättbygdens stenfria ehuru ofta leriga vägar. 
Slättbönderna var också först tillreds att mera allmänt anskaffa 
vagnen ifråga. 

Bönderna i skogsbygden åter ställde sig avvaktande. Man 
ansåg att vagnen var alldeles för stor, och särskilt fann man det 
betänkligt, att hjulen inte passade in i hjulspåren på småvägarna. 
Hur skulle man komma fram med en sådan? Ja, och så hade 
den alldeles för klent underrede. Den höll inte i tid och längd. 
Sådana vagnar kunde väl passa för slättbygden, där man hade 
breda och jämna vägar, men inte i skogsbygden. Och så dyr 
sedan! Nej, det fick allt vara med tocka hökfalsvanga. De kunde 
väl passa för harrskap d pängastinna slättbor men inte för små-
bönder. De hade minsann inte så gott om slantarna, att de kunde 
kasta bort dem på lyx. 

Så gick ett årtionde eller kanske något mer. Då var vagnen 
i allmänt bruk både här och där. Bara en bonde i socknen köpte 
ny vagn, ville de andra inte vara sämre, men det skedde tydligen 
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med stora ekonomiska uppoffringar för mer än en, som framgår 
av namnet hupeteksvanga (hypoteks-). Meningen med namnet är 
ju den, att bönderna måste öka på sitt hypotekslån för att kunna 
köpa ny vagn. 

Don efter person, heter det. Nu blev det don efter vagn. Häs-
ten måste ha en ny sele, och det blev att rykta och borsta Pålle 
ordentligt, innan man spände för. Och nu knusslade man inte 
med havren, ty man ville gärna att Pålle skulle ha både mod 
och hull, när man kom ut på vägarna. Så skaffade man sig nya 
och bättre kläder, och far köpte sig en ny piska i handelsboden, 
som han kunde klatscha med, när han ville ha bättre fart på 
hästen, och som han med heder kunde föra upp till honnör, när 
han mötte bekanta. Det var andra don än de gamla bondpiskorna. 
Vägen fram till gården måste breddas och jämnas. Det var mångt 
och mycket, som blev annorlunda tack vare den nya vagnen. 

Men när man hunnit så långt, hade böndernas skjutsning 
enligt laga förordning upphört. Den slopades 1878. I fortsätt-
ningen var det entreprenörer, som tog hand om skjutsningen, 
åtminstone i de flesta fall. 

Om vintern, då det var slädföre, begagnades skrinda för en 
eller två resande. Skjutspojken hade då sin givna plats baktill 
på den s.k. rumpen. Under den fanns en pall, om så var att han 
föredrog att stå och köra. 

Skulle ett helt sällskap skjutsas och var slädföret gott, satte 
man en vanlig vagnskorg på ett par kälkar. Det gick också för 
sig. Huvudsaken var, att man kom fram. 

Taxan. 

Vad skjutstaxan beträffar har den givetvis växlat under årens 
lopp. En sagesman, född i Stenunga 1863 och vars förfäder varit 
gästgivare därstädes, berättar följande: 

På 1840-talet, då min morfar stod för gästgiveriet här i 
Stenunga, var taxan 12 skilling milen, men på 1850-talet gällde 
den 16 skilling. Jag minns, min far berättade, att han fick 24 
skilling för en skjuts till Onsjö, och den vägen räknades då för 
tiden till halvannan mil. Samma taxa gällde för transport av 
varor. Kom norgehandlare, ville de om möjligt ha skjuts ända 
till Long, som ligger strax norr om nuvarande Vara. Då kunde 
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bonden förtjäna en hel riksdaler på den skjutsen. Det var goda 
pengar, det. Hade bönderna ingen annan skjuts i väntan, som 
måste gå före, skjutsade de gärna både ett och två håll. De var 
beroende av extraförtjänster, och den ena förtjänsten var lika 
god som den andra. 

På 1860-talet gällde taxan 80 öre, och i början av 1870-talet 
steg den till 1: 20 milen vartill kom 6 öre i vagnspengar. Taxan 
var alltså 1: 26 per mil. (Hudene.) 

En annan sagesman, född i Od 1858, berättar, att han under 
1870-talet ofta skjutsade mellan Upptorp och Ljung (i Gäsene). 
Det var fem fjärdingsväg mellan dessa båda gästgivargårdar. Han 
fick då 1: 50 för den resan. Taxan var även i detta fall alltså 
1:20 per mil. (Od.) 

Gamle Wallgren, som under åren 1878-79 hade anställning 
som skjutsdräng på gästgivargården i Skara, har lämnat följande 
uppgifter: 

Taxan var 1: 25 per mil, vartill kom vagnspengar med 12 öre 
för kärra och 25 öre för vagn. Var det vinter och slädföre, an-
vändes skrinda. För bästa skrindan, som var skinnklädd och för-
sedd med skinnfäll, tillkom 1 krona extra. Avgiften blev då 2: 25 
för milen. (Härlunda.) 

Hållstugan. 

På gästgivargården stod alltid ett rum för de resandes räk-
ning, hållstugan, men det var mest knallar och 'forbönder, sådana 
som forade spannmål till Borås, som höll till i den. Andra resande 
var mera sällsynta. Att ta in i hållstugan kostade ingenting. Det 
enda, som gästgivaren kunde förtjäna på, var, om han fick sälja 
en kanna brännvin till någon knalle. Forbönderna beställde mera 
sällan in något, i varje fall inte på stavägen. Då hade de mat och 
brännvin med sig hemifrån. När de kom in i hållstugan, på väg 
till Borås, bar de alltid på ett försvarligt mataskrin och en hösäck. 
Sedan de ätit och druckit, kastade de hösäcken på golvet och 
lade sig så att sova en stund med säcken som huvudkudde och 
kappan som täcke. 

Förutom hållstugan skulle det på varje gästgivargård finnas 
ett möblerat rum, varmt och i ordning, ifall någon förnämligare 
resande skulle komma och anhålla om kvarter, såsom t.ex. krono- 
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fogden eller någon annan högre ämbetsman, stadd i rikets ärende. 
På större gästgivargårdar fanns en övervåning, som stod till de 
resandes förfogande, men på de mindre -hade man vanligtvis 
endast en eller ett par kammare i reserv. (Hudene.) 

Dagdrivare och andra, som inte ville och inte kunde företaga 
sig något nyttigt, höll med förkärlek till på gästgivargårdarna, 
särskilt sådana som låg i städerna eller i dessas närhet. På Krok-
äng till exempel, strax öster om Borås, satt alltid ett, kanske två 
eller tre, lag och spelade kort. Kom ett lag formän, var de genast 
tillreds att bekanta sig med dem, och då blev det spel. öl och 
brännvin beställdes in, först av den ene, så den andre. Ingen, som 
var mån om sin heder, kunde eller ville undandraga sig skyldig-
heten att bestå. Det var oerhörda kvantiteter, som förbrukades, 
och luften stod tjock av spritångor under det låga taket. (Od.) 

Så här beskriver »Gamle Knutsen» 1850-talets gästgivargårdar: 
Ja, där söp man, där speltes och där slogs man. Mer än en 

säabonne spelade i fyllan och villan bort så mycket han ägde och 
hade i penningar, kanske häst och vagn därtill. Det var minsann 
inte alla boråsresor, som slutade lyckligt och väl, och därtill var 
brännvinet mestadels skulden, ty det skulle de ha på vart raste-
ställe för att hålla värmen och kuraget uppe, mente de. Ty vad 
slättbönderna mest fruktade för, det var skogen och ödebygderna. 
Och visst och sant är, att rån och överfall ofta ägde rum, då de 
resande passerade dem, men i själva verket var det just på gäst-
givargårdarna, som den största faran lurade. Där höll de far-
ligaste tjuvarna till. De var sällskapliga och inställsamma, de 
bestod på öl och brännvin, och så satte de igång med kortspel. När 
de druckit de resande rusiga, bestal de dem. Bönder, som för-
stod sitt bästa, undvek gästgivargårdarna, särskilt sådana som 
man visste var ett tillhåll för falskspelare och oärligt folk. 
(Hudene.) 

En gästgivargård, där många resande kom illa ut, var Häljarp 
i Skölvene. Där satt en fuling, som de kallade Dusche-Munken 
eller Duschen, och drack med de resande tid efter annan. När 
han fått dem fulla, lurade han dem på hästbyten. För att inte 
överlasta sig själv, hällde han de flesta suparna innanför skinn-
västen. Ja, det vill säga, han passade på, när ingen såg det. En 
och annan gång misslyckades han förstås, och då åkte han ut 
ur laget, och det fort ändå. Ty att inte ta sin sup som folk, det 
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betraktades som svek och förräderi. Men nästa gång bekantade 
Duschen sig med andra resande, sådana som inte kände till hans 
tjuvknep, och det var inte svårt att komma i lag med folk för 
den, som hade pengar och ville bestå. Skumt och mörkt, som det 
var i den gamla hållstugan, var det ingen som lade märke till, 
om Duschen satt våt eller torr. (Källunga.) 

Själve gästgivaren var heller inte alltid att lita på. Han stod 
kanske i maskopi med falskspelare och oärligt folk. Sådant före-
kom. Men å andra sidan fanns det många präktiga gästgivare, 
som höll mönstergill ordning, och på dessa gästgivargårdar kunde 
den resande tryggt ta in. Mycket berodde på, var gästgivargården 
låg och vem som förestod den. 

Med järnvägarnas tillkomst upphörde forandet till städerna 
och mellan dessa. Nu uppstod nya centra för såväl spannmåls-
som annan handel, nämligen de många järnvägsstationerna. Med 
dessa förändringar blev även gårdfarihandeln överflödig. Knal-
larnas antal avtog ganska hastigt. Många av dem satte upp han-
delsbodar och blev fasta handlare. 

Det blev tyst och tomt på gästgivargårdarna till en tid, men 
det dröjde inte många år, innan andra resande kom vägen fram, 
först och främst de många provryttarna (handelsresandena). Men 
det var folk, som hade större anspråk på trevnad och bekväm-
lighet än t.ex. knallarna. Gästgivargårdarna byggdes om och 
moderniserades en efter annan. I stället för den mörka och låga 
hå'llstugan fick man en stor och rymlig sal, där grossisternas 
resande med heder kunde visa upp sina varuprov för ortens 
handlare och där slutna sällskap kunde hålla fest. De resande 
gjorde även anspråk på snygga och trevliga sovrum och goda 
sängar. Gästgivargårdarna blev något av hotell på landsbygden, 
och förstod gästgivaren sin sak, kunde han dra folk från både 
när och fjärran. Att gästgivargårdarna kunde vara en tillflykts-
ort för dem, som ville ha lite glädje och trevnad, framgår bl.a. 
av följande: 

Under de långa och snörika vintrar, som rådde på 1880- och 
1890-talen, kunde man ha ett det allra präktigaste slädföre i två 
till tre månader. Då brukade man ställa till med slädpartier både 
här och där, ett av den tidens speciella nöjen. Den, som ingen 
gång försummade tillfällena, var bruksförvaltare Schmidt på 
Fåglaviks glasbruk. Förutom tvenne hästar, som stod för hans 
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och grosshandlare Eidems räkning, hade man flera arbetshästar, 
lätta och kvicka hästar också de. Dessutom brukade Schmidt 
vid dessa tillfällen bjuda in sina personliga vänner och häst-
ägare i grannskapet. På så sätt kunde antalet deltagare i släd-
partiet uppgå till ett 20-tal och till och med däröver. En berättare 
erinrar sig, att man vid ett tillfälle var inte mindre än 28 del-
tagare. Färden ställdes antingen till Onsjö i Larv, Vedum eller 
Herrljunga. Schmidt körde alltid i täten, så patron Wikström 
och andra gubbar, som kunde ståta med präktiga slädnät. Vidare 
var det en självklar sak, att varje häst skulle ha en eller flera 
dumbjäller (-bjällror) på seldonen. Det var annan låt, det, än 
böndernas sträva kläppbjäller. Muntra röster och glam livade väl 
också stämningen. Ingen kunde undgå att lägga märke till ett 
dylikt tåg, där det susade fram. 

-- Å, dä ä Fogglaviks-harra, sum ä ute å förlustar säk, hette 
det då. 

När man kom fram till den gästgivargård, som man bestämt 
sig för, fick hästarna pusta ut. Under tiden piggade de resande 
upp sig med ett glas varm punsch till att börja med, så följde 
kaffe med dopp och påtår med halva i för herrarna och ett glas 
punsch eller likör för damerna. Visserligen hade man berövat 
gästgivargårdarna utskänkningsrätten vid den tiden, det skedde 
1878. Men det var ju inget som hindrade, att de resande hade litet 
spirituosa med sig. Sedan tog man sig en svängom, det mötte inget 
hinder varken här eller där. Man fick emellertid inte hängiva sig 
åt dansen allt för länge, ty vinterdagen är kort, och man måste 
tänka på hästarna. Var det klart väder, kunde det dock hända, 
att man dröjde med full avsikt för att få göra hemfärden i den 
stjärnklara natten. Det var också en upplevelse. 

Utan gästgivargården som mål hade en sådan resa ingalunda 
haft samma nöje. 

OM BÖNDERNAS HANDELSRESOR. 

Handeln med städerna. 

Med bättre vägar och bättre åkdon kom bönderna under 
1800-talets förra hälft i närmare beröring ej blott med varandra 
utan även med städerna och dessas köpmän, varmed naturligtvis 
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följde ökat varubyte. Vad Västsverige beträffar, var Göteborg den 
förnämsta handelsplatsen, ty den hade de bästa förbindelserna 
med utlandet. Från denna stad transporterades en myckenhet 
varor, både inhemska och utländska, till städerna inuti landet. 
Efter Trollhätte kanals fullbordan år 1800 och Göta kanal, väst-
götadelen, 1822, kom städerna vid Vänern och Vättern i direkt 
förbindelse med Göteborg, vilket var av utomordentligt stor be-
tydelse för dessa städers handel. Men beträffande Alingsås, Borås, 
Skara och Falköping m.fl. var det fortfarande bönderna, som 
fick svara för transporten. Under vintern, då Göta kanal var 
stängd av is, forade man även till Hjo och Jönköping. 

Det var ett tidsödande och enformigt arbete att ligga ute på 
vägarna, och förtjänsten var just inte så stor, ty det var många, 
som ville vara med om den, och handlarna drog naturligtvis nytta 
av konkurrensen. Men, bättre något än inget resonerade bön-
derna, och dessutom kunde man i någon mån hålla sig skadelös 
på annat sätt, ty på samma gång, som man forade för städernas 
handlare, tog man med sig ett och annat på särskild beställning 
av sina grannar och bekanta. Det kallades att ta skeckebu. Det 
fick emellertid inte vara några tunga eller skrymmande varor, 
man köpte hem enligt uppdrag. Lite snus, tobak, kryddor," kaffe 
och socker gick emellertid utmärkt. Dessa varor köptes nämligen 
billigare i Göteborg än hos den handlare, man forade för, ty denne 
måste naturligtvis lägga fraktkostnaderna till varans ursprungliga 
pris. Och så ännu en sak: beställaren fick hem det han önskade 
utan nämnvärt extra besvär; det var också värt något, ty det var 
minsann inte nästegdIsväg till staden. Västgötarna har som bekant 
fallenhet för handel sedan gammalt, och bönderna förstod att 
utnyttja möjligheterna även i detta fall. 

Även i rätt isolerade bygder började man så småningom att 
»ta andras seder an», och när man väl en gång börjat, växte 
behovet. Företagsamma personer fann snart, att det lönade sig att 
göra regelbundna resor till Göteborg enkom för affärer: götebors-
farare. De varor, som allmogen mest intresserade sig för, var salt 
och sill. Saltet var naturligtvis det allra viktigaste, ty utan det var 
man strandsatt. Förnam man oroande rykten och kunde befara 
krig, skyndade man sig att köpa hem salt, så att man hade i 
förråd. Sillen åter kan betraktas som den tidens mest värderade 
delikatess bland allmogen. 
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Under sommarhalvåret gjorde göteborgsfararen i regel en 
resa var fjortonde dag. Vintertiden och i all synnerhet förvåren 
var resorna beroende på väder och väglag. Nerfrakten bestod 
huvudsakligen av smör, skogsfågel, hudar och skinn. Smöret för-
varades i byttor, större eller mindre, det var allt eftersom bön-
derna hade att Skicka med till. Återfrakten bestod av sill och 
salt, torrfisk, kryddor, socker, snus och tobak, svavel, krut och 
bly m.m. Svavel användes för olika ändamål, bl.a. för tillverk-
ning av svavelstickor, med vilka man gjorde upp eld. 

Kontanthandel förekom mera sällan. Hade man ingenting att 
avyttra, fick det vara med inköpen till en annan gång, då man 
hade det bättre ställt. Hade någon skickat med smör eller annan 
vara till högre värde än han önskade byta mot bodvaror (spece-
rier), fick han ta pengar för resten. (Källunga.) 

Man skulle kunna säga, att göteborgsfararen drev en yrkes-
mässig handel, men det var inga stora partier, man kunde få 
hem genom denne, ty han hade många att betjäna, både bönder 
och andra. För dessa senare var det emellertid stort att få hem 
något. »Fick man hem en kanna 1  salt och fem marker 2  sill, när 
göteborgsfararen kom åter, var det stora saker», säger en berät-
tare. Bönderna däremot, som hade hästar och fordon, gjorde näs-
tan alltid en eller ett par göteborgsresor .under året, detta särskilt 
vad Gäsene och Kullings härader beträffar. Den första resan 
gjorde man på försommaren, så snart man avslutat vårbruket, 
och den andra då det led mot jul. Den, som gjorde en egen resa, 
hade . alltid den fördelen, att han kunde saluföra åtskilligt . mer, 
än om han skulle låta någon annan frakta varorna för sig. Han 
kunde även inköpa det kvantum av såväl den ena som andra 
varan, han ansåg sig vara i behov av. Först och främst tryggade 
han sitt årsbehov av salt. Vidare inköpte han sill och torrfisk samt 
kryddor och en del andra varor, allt efter råd och lägenhet. 

En vara, som gubbarna aldrig försummade, vilken stad de än 
hade ärende till, var tobaken. De flesta köpte åtskilligt mer, än 
de hade bruk för själva:, ty tobaken kunde avyttras med vinst 
på hemorten, eller också bytte man sig till andra varor för den. 
I de tiderna gällde det nämligen att vara om sig, så att man fick 
största möjliga vinst av sina resor. 

1  1 kanna=-2,6 liter. 
2  1 mark=240 gram, 5 marker alltså=1,2 kg. 
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Om böndernas göteborgsresor berättas följande från en soc-
ken i Kullings härad: 

När vårbruket var överståndet och hästar liksom folk hun-
nit vila ut, gjorde bönderna i Härene by en gemensam resa till 
Göteborg för affärer. Då ställde var och en av dem i ordning ett 
farelass (färdlass) på dag, som man kommit överens om, och 
nästa dag gav man sig åstad i tidig otta. En sådan resa tog tre 
dagar. Reste man åstad på en tisdag, som var en särskilt lämplig 
dag, förutsatt att vädret var gynnsamt, hade man onsdagen för 
affärer och strövtåg i staden, ty när gubbarna var ut komna, ville 
de gärna se sig omkring. Först och främst tog man hamnen och 
de många skeppen i betraktande. En och annan bland de yngre 
gjorde kanske sin första göteborgsresa, och då var det åtskilligt 
nytt att se. Följande dag, torsdagen alltså, reste man hem igen. 
Även då anträdde man resan i tidig otta. 

Till staden medförde bönderna varjehanda, såsom redan är 
berättat från Gäsene, först och främst smör. Priset var 3 daler 
skålpundet i medio av 1850-talet. Vid detta tillfälle köpte varje 
bonde med sig en tunna sill och en tunna salt. Det var årsbehovet 
på en bondgård med ett ordinärt hushåll. 

Under göteborgsbesöket hade kullingsbönderna sitt kvarter 
på Almkvistska gården vid Sillgatan (nu Postgatan). Där fanns 
hållstuga för formännen och stall för hästarna. (Södra Härene.) 

I Kinds härad ägnade sig en del bönder åt yrkesmässig han-
del med smör, smörböriner. De reste omkring i såväl Kind som 
angränsande bygder och köpte upp smör i gårdarna, varefter 
detta salufördes i Göteborg. En och annan smörbonde utsträckte 
t.o.m. sina färder långt in i Småland och konkurrerade alltså med 
smålänningarna, som också handlade med smör. Smörbönderna 
från Kind hade sin försäljning på Lindström och Brattbergs gård 
vid Kungsgatan, vilken gård allmänt gick under namnet Smör-
gdln. Här fanns liksom på Almkvistska gården ett logement för 
formännen och stall för deras hästar. (Gällstad.) 

Näst Göteborg var Borås den viktigaste handelsstaden för 
Gäsene och Laske m.fl. härader, detta särskilt när det gällde för-
säljning av spannmål och andra lantmannaprodukter. Här var 

i 3 daler = 50 öre skålpundet eller c:a 1:20 per kg. 
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Södra torget i Borås. Detta torg gick förr under namnet Trätorget, ty häl 
såldes möbler och annan träslöjd. Fotot härrör från år 1905. Bords museum. 

det inte bara staden utan därjämte en hel bygd, som skulle förses 
med vad till livets nödtorft hörde. Följaktligen var det god 
åtgång på såväl det ena som det andra. Dock kunde det hända, 
att tillgången på smör var så riklig på Borås torg, att bönderna 
fick ta hem sina byttor, om de inte ville sälja till vrakpris, men 
var tillgången god, brukade en och annan uppköpare infinna sig. 
Det var företagsamma bönder, som köpte. upp smöret till rimligt 
pris och som sedan saluförde det i Göteborg, så som redan är 
berättat från Kind. Rätt antagligt är, att det var samma smör-
bönder, som nu tog tillfället i akt. Det var alltså ej utan orsak, som 
bönderna så pass allmänt själva saluförde sitt smör i Göteborg, ty 
här var priset mera konstant. 

Om handeln med Borås berättar en äldre man, född i Od 
1859, följande: 

Innan järnvägen kom till, var det att fara till Borås titt och 
tätt. Vad man hade att sälja, så for man till Borås. På Stora 
torget salufördes potatis, mjöl och gryn (korngryn), kött, fläsk, 
ägg och smör, med andra ord allt i matväg. I de flesta fall var det 
bönderna, som själva saluförde dessa varor. På Hötorget, väster 
om kyrkan, salufördes hö och halm, mest långhalm, som kom 
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från slättbygden i Skaraborgs län. Svin-August och andra gubbar, 
som handlade med levande svin, hade sin bestämda plats på Svina-
torjet (nuvarande salutorget). Där var ett illfänande och väsen, 
som hördes över hela staden. Knallarna, som handlade med tyger 
m.m. i klädväg, höll till på ett mindre torg, som kallades Knappa-
torjet. Här höll även småknallarna till med sitt krafs, hakar och 
knappar m.m., därav namnet. 

Nuvarande södra torget gick på den tiden under namnet 
Trätorjet, ty här såldes möbler och annan hemslöjd. Möblerna 
kom från Balleböjd (Bollebygd) och benämndes efter tillverk-
ningsorten ballebontöbler. Det var sängar och soffor,- vanliga ut-
dragssoffor, skänkar och byråar, bord och stolar m.m., enkla och 
billiga möbler av furu, som man målat med limfärg i gulbrunt 
och svart. Behövde man en soffa, var det ,  att se ut en sådan på 
Trätorget och att pruta pris på den, ty den tiden prutades välde-
liga, vad slags affärer det än var fråga om. När man så var färdig 
för hemresan, lyftes soffan upp och ställdes tvärs över vagns-
häcken samt surrades fast med rep, som gjorde de första märkena 
i den ömtåliga och ovaraktiga målningen. 

Trätorget var naturligtvis även platsen för de många hem-
slöjdarna och deras alster. Här salufördes brygg- och bykkar, 
såar, baljor och byttor m.m. i den vägen. Här fanns vidare en 
riklig mängd redskap, som hörde samman med ull- och linbered-
ning, spånad och vävning, såsom kardor, spinnrockar, linbråkor, 
band- och vävstolar m.m. Korgmakarna saluförde såll och korgar 
av skilda slag. 

Fal- och nordbönder, som besökte Borås i och för spannmåls-
affärer, gjorde i regel sina uppköp av korgar och träslöjd i denna 
stad. Bönderna 'från närliggande bygder handlade mera sparsamt, 
ty de hade sina egna hemslöjdare. Grövre korgar, arbetskorgar, 
tillverkades litet varstädes, så dem kunde man köpa i hemsocknen. 
Finare korgar, såsom fornakorja (för förningar), ustekorja (för 
osttillverkning) och tor jkorja (torgkorgar) köpte man bäst och 
billigast i Borås. 

I de tiderna gällde det att väl beräkna, vilken stad som i det 
ena eller andra fallet var att föredraga. Ett par mil längre eller 
kortare väg fäste man sig mindre vid. Gällde det inköp av spann-
mål, reste man till Lidköping, om så var att man ej kunde köpa 
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eller byta sig till spannmål direkt av bönderna på slättbygden. 
I Lidköping fick man alltid fullgod vara, och här stod spann-
målen lägre i pris än nedåt landet. 

Fram på sommaren brukade gäsenebönderna göra en resa till 
Lidköping efter säd, så de fick till bröd, när slåttern kom. Jag 
minns, att min far och flera med honom reste dit efter brödsäd, 
berättar en äldre hudenebo. Så års hade slättbönderna vanligtvis 
sålt slut på sina förråd, men på magasinen i Lidköping fanns 
fullt upp, när helst man kom. Vid denna tid på året hade man 
ekbarken att tillgå; på så sätt fick man pengar att köpa för. 
(Hudene.) 

En annan gamling berättar: 
Det var väl inte många bönder här på orten (Larv), som 

inte körde till Lidköping åtminstone en gång på året, i så fall på 
försommaren, när man var färdig med vårbruket och hägnaderna. 
En del bönder hade potatis, andra ett lass ekbark eller annan 
vara, fast potatis var ju det vanligaste. På samma gång passade 
gubbarna på att förse sig med ett och annat, som man hade bruk 
för, såsom spik, smiden och smidesjärn, hästskor, söm och brodd, 
liar och brynen till den förestående slåttern. Dylika förnödenheter 
köptes billigare i Lidköping än i andra städer, ty denna stad stod 
i direkta förbindelser med vänerhamnarna och de värmländska 
bruken. Vidare är att märka, att värmlandssmidet alltid var av 
god beskaffenhet. Den tiden var stålet en dyrbar vara, som endast 
lades in i eggen på yxor och skärande verktyg. När stålflisan var 
slut, var det också slut på bettet (skärpan). Då måste man låta 
någon smed lägga in nytt stål i verktyget, det kallades att ståla 
om eller att lägga på'. Värmlandssmederna lade i regel alltid in 
tillräckligt med stål i verktygen, en sak som man satte värde på, 
och de kunde även konsten att ge dem den rätta härdningen. 

Att järn och smide köptes fördelaktigast i Lidköping, fram-
går bl.a. av gamla gällstämmoprotokoll. Så beslutades t.ex. på en 
gällstämma i Södra Björke 1840 med anledning av ett förestående 
skolhusbygge, att järn, spik och glas skulle hemköpas från Lid-
köping. Ett liknande beslut fattades 1842, då Hudene församling 
stod i beredskap att uppföra sitt första skolhus, och när samma 
församling ett årtionde senare byggde kyrka, köpte man likaså 
hem järn och spik från Lidköping. Av ett protokoll framgår, att 
en resa från Hudene till Lidköping och åter taxerades till 5 rdr, 
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men när bönderna körde för kyrkans räkning, nöjde de sig med 
endast 3 rdr och 16 skilling per resa. Vägen beräknades till dryga 
5 mil, alltså 10 mil fram och åter. 

Vad fönsterglaset beträffar, kom detta antagligen från Sölje 
bruk. Här tillverkades den tiden såväl fönsterglas som hushålls-
glas. Sölje bruk anlades 1803 och ligger i Stavnäs socken vid 
Glavsfjordens södra del, nu buteljbruk. 

Lidköping stod även i god förbindelse med Göteborg, och 
som båtfrakterna ställde sig ganska billiga i jämförelse med lands-
vägsforandet, kunde man köpa tobak och andra importerade varor 
nästan lika billigt här som i Göteborg. 

Lidköping var alltså en stad, som bönderna besökte huvud-
sakligen för inköp, under det att Borås anlitades vid försäljning. 
Detta förklarar den omfattande trafiken mellan dessa båda städer. 

E n vara betalade sig dock bättre i Lidköping än i Borås, och 
det var potatis. Nog för att man kan odla potatis även på lerjord, 
men den får ej samma godhet, och inträffar vcitcir (mycket regn), 
slår den vanligtvis fel. Slättbönderna brukade därför rätt allmänt 
köpa eller byta sig till potatis mot spannmål. En stor del av den 
potatis, som omsattes på Lidköpings torg, kom från Slättås i Larv. 
Här finns stora områden av lätt sandjord, vilken lämpar sig ut-
märkt för potatisodling. Slättåspotatisen hade god åtgång och 
betalades med högre pris än annan potatis just på grund av sin 
godhet. Så lär vara fallet än i dag. 

Skara var staden med de många verkligt fina bodarna. Här 
gjorde slättbygdens ståndspersoner och herrskap sina inköp, och 
affärsmännen inrättade sig därefter. Så fick staden en viss för-
nämitet över sig även beträffande handeln. Var det fråga om vik-
tigare inköp, såsom helgdagskläder, brudbegåvningar och smyc-
ken m.m., reste den burgnare bondbefolkningen rätt allmänt in 
till Skara, även om man bodde närmare en annan stad. Hade 
man t.ex. köpt en äkta schal i Skara, kunde man vara förvissad 
om att den verkligen var äkta. Stadens handlare åtnjöt alltså ett 
stadgat anseende för ärlighet och hederlighet, men så hade de 
också själve biskopen mitt ibland sig. 

Falköping betraktades rent av som en smålandsstad, ty här 
mötte smålänningarna upp med sin hemslöjd och sina tillverk-
ningar, såsom seldon, slädar, vagnar och vagnshäckar. Vad man 
behövde i den vägen, fanns att köpa i Falköping. Rejäla och 
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bra don, inte tu tal om det. Här köpte man även förhållandevis 
billigt. Gällde det inköp eller försäljning av hästar, ansågs Fal-
köpings marknad vara den bästa. 

Alingsås hade ett visst anseende som industristad. Skickade 
man sitt vadmal till Alingsås för färgning och stampning, kunde 
man vara viss om, att det blev förstklassigt utfört. Liknande var 
förhållandet, om man ville ha det klädesberett. Många bönder 
gjorde en resa till Alingsås enkom för vadmalets skull. 

Varutransporterna. 

Beroende av extra förtjänster, som bönderna var, särskilt i 
fattigare bygder, ägnade sig dessa rätt allmänt åt varutransporter 
för städernas handlare under de tider på året, då de var lediga 
från arbetena hemma på gården och då väglaget var någorlunda 
gott. Detta kallades att köra pd förtjänst. Vidare hette det: legga 
ute, legga ute d fora eller legga ute pd forväja. Om detta slags 
forande berättas: 

Gimranäs-, edsvedens- och många andra hudenebor körde på 
förtjänst. De, som forade tillsammans, utgjorde ett falelag (färd-
lag). De gav sig inte gärna ut, utan att de var en sex—åtta styc-
ken i laget, men gärna fler. Passade det inte för den ene att följa 
med, var det någon annan, som tog tillfället i akt. 

Forandet tillgick sålunda: Först gjorde bönderna en resa till 
Borås. Här hörde man sig för hos förläggarna, så att man fick 
lass till Lidköping, garner eller tyger, vanligtvis det senare. I Lid-
köping avlämnade man dessa varor hos den grosshandlare, man 
fått adress till. Möjligt är, att denne behöll en del för egen räk-
ning, men större parten sändes vidare per båt till andra städer. 
Även till Göteborg sändes en myckenhet varor denna väg, emedan 
frakten ställde sig billigare över Lidköping än direkt. Äterfrakten 
bestod nästan alltid av spannmål. Antingen forade man sådan 
för någon handlare i Borås eller också för egen räkning. I senare 
fallet köpte man spannmålen för egna pengar, varefter den såldes 
på Borås torg. 

I vilken riktning hudenebönderna än körde, kunde de rasta 
en natt i sina hem. Det var närmast den omständigheten, att de 
hade sina gårdar utmed eller helt nära färdvägen, som gjorde, att 
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de så pass allmänt ägnade sig åt forandet. Var det inget, som 
brådskade, rastade de gärna ett helt dygn, medan hästarna tog 
igen sig. På samma gång fick formännen själva en välbehövlig 
vila. Men antingen man hade den ena eller den andra staden som 
mål, måste man upp i tidig otta, vanligtvis redan vid två—tretiden. 
Man hann då fram under dagen, kunde lassa av och få nya lass, 
varefter man anträdde återfärden i nästa dags otta, om allt gick 
efter beräkning. (Hudene.) 

En annan hudenebo berättar, att hans far tjänte dräng hos 
en bonde i Bälinge socken utanför Alingsås i början på 1850-
talet. Bonden hade två drängar, och så snart man gjort undan 
det viktigaste hemma på gården, var det att ge sig ut och fora 
för någon handlare i Alingsås, Lidköping eller Skara. Berättarens 
far, som hette Sven Hansson, var en man med friskt humör, rask 
och hurtig, och därför var det alltid han, som fick göra bonden 
sällskap. Varorna hämtades i Göteborg. Det var litet av varje, 
som eg handlande borde vara försedd med, såsom torrfisk, salt, 
socker och sirap, snus och tobak, kaffe och kryddor m.m. Alingsås 
låg ju närmast till, det var hemorten så gott som. En resa till 
Göteborg och åter tog ett par, högst tre dagar, beroende på väder 
och väglag, men hade bonden tid på sig och väglaget var gott, 
forade han helst för handelsmännen i Lidköping och Skara. En 
sådan fora lönade sig nämligen vida bättre på grund av återfrak-
ten. Han kunde t.ex. ta handelsvaror till Skara, som uteslutande 
var beroende av detta slags forande, och återfrakt från Lidköping. 
Varorna till Skara var ungefär desamma som till Alingsås. Hit 
körde man även med rätt mycket läder. Återfrakten bestod för 
det mesta av spannmål, men den kunde också utgöras av smide, 
spik, järn, glas slipstenar och brynen m.m. Antingen man fick 
lass av det ena eller det andra slaget, måste man till Lidköping, 
som var upplagsplats för dylika varor. Återfrakten avlämnades i 
Alingsås. Någon gång körde man till Lilla Edet. 

För det mest var det mest falbönner och vallehäringa som 
forade för Skara liksom Falköping och Skövde. En annan bygd, 
där man likaså hade forandet till inkomstkälla vid sidan om jord-
bruket, var Redvägs härad. 

Bönderna var väl sedda i staden. Kom en forbonde med varor 
för någon av stadens affärsmän, var det en självklar sak, att han 
skulle ta in hos denne. Kom han till staden i egna angelägenheter, 
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var han välkommen också då. Stod han någon gång oviss om, 
var han skulle ta in, hette det: 

— Kör in på min gård, där finns plats! 
Varje affärsman hade, som redan nämnts, ett stall för bön-

dernas hästar, och var det så, att formännen behövde ligga över 
natt i staden, stod ett rum för deras räkning. Mat medförde de 
själva: bröd, smör, ost och sovel, så i det fallet behövde de inte 
lita någon till varken här eller där och gjorde det inte heller. 
När de kom in på kontoret för att lyfta forlönen, brukade han-
delsmannen bjuda på en sup eller två. Om de också hade nog 
med brännvin i sina pluntor, var det alltid hedersamt att bli bju-
den. Och så hade handelsmannen ett så enastående starkt och 
gott brännvin. Det var supar, som en kände. (Hudene.) 

Spaniunalsforandet. 

Huvudparten av den spannmål, som salufördes i Borås, kom 
från Laske och Skånings härader i Skaraborgs län. Dessa bygder 
låg inte längre bort, än att bönderna själva kunde saluföra sin 
vara. Även från Falbygden och Valle härad kom ganska mycket 
spannmål. För de förstnämnda bygderna låg Lidköping bäst till, 
och stora kvantiteter spannmål, särskilt havre, såldes också hit. 
Större parten sändes emellertid vidare per båt, dels till Göteborg, 
dels till Kristinehamn och Karlstad m.fl. hamnplatser för vidare 
transport upp till de värmländska bruken, där den dyrbara och 
svåråtkomliga rågen blandades med havre till bröd. Västgötaslät-
tens gulhavre ansågs särskilt fin. En annan stad, som drev en 
liknande hanClel med spannmål, var Vänersborg. Denna städ låg 
bäst till för spannmålsbygderna söder om Vänern. 

Att slättbönderna, trots goda avsättningsmöjligheter på närmre 
håll, så pass allmänt körde till Borås, kom sig därav, att spann-
målen stod högre i pris här. Rågtunnan gällde i regel 2 kronor 
mer i Borås än i Lidköping, och det var pengar i de tiderna, det. 
Vidare är att märka, att det var betydande partier spannmål, som 
omsattes i Borås, ty här var det, som redan nämnts, inte bara 
staden utan en hel landsända, som skulle förses med brödsäd. 
Havre skördade utbönderna åtminstone delvis på egna tegar, men 
rågen, som man behövde för att blanda i havren, måste man köpa. 
18 
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Inköpen skedde antingen direkt av bönderna på Borås torg eller 
hos någon av stadens spannmålshandlare. 

Den tiden var det liv och rörelse på vägarna, särskilt vinter-
tiden. Nolbönnera var lätt igenkännliga. De kom i ganska stora 
foror, de hade stora och granna hästar, ofta paret före, rejäla 
åkdon och försvarliga lass. De gjorde sig sällan besvär med att 
gå utan satt helt makligt på sina åk, även då de var på staresa 
och hade lass. Vintertiden var de klädda i tjocka vadmalskappor, 
fodrade med fårskinn, forepälsa, eller också hade de en vanlig 
fårskinnspäls under kappan. I vilket fall som helst var gubbarna 
klädda, så de kunde begå sök (klara sig) i vad väder som helst. 

Även falbönnera var ett folk som stod sig gott. Det märktes 
på åtskilligt. Vad vackra hästar beträffar, stod de ingalunda nord-
bönderna efter. 

Utbönnera åter, d.v.s. bönderna i skogsbygden, hade små häs-
tar, små och klena fordon och följaktligen även mindre lass. Som-
martiden körde de alltid med kärra, en s.k. trosskjarra (tross-
kärra), och i stället för att sitta och lata sig ovanpå lasset gick 
de bakefter. Bar det uppför en brant backe, hjälpte de hästen 
med att skjuta på. Det gällde dessutom att reglera lasset, så att 
påsäcken vältes framåt i uppförsbackarna och bakåt i utförsbac-
karna. Bonden delade hästens mödor för att kunna föra största 
möjliga lass till staden. Ej heller reste utbönderna så många i säll-
skap, i regel endast en fem—sex stycken. (Grude, Skölvene.) 

Om utböndernas spannmålsforande berättas vidare: 
Det var väl inte många bönder utan att de körde på förtjänst, 

och bästa vinsten var att fora spannmål. Visserligen brukade slätt-
bönderna själva saluföra sin spannmål, dock långt ifrån alla. 
Prästerna till exempel hade stora och givande gårdar, och de 
flesta av dem föredrog att sälja hemmavid. Många äldre bönder 
likaså. Om man passade på strax efter trösken, kunde man få 
lass på förhållandevis nära håll. Men fram på sommaren var det 
mera ovisst, och det tog tid att resa omkring mellan gårdarna. 
Många föredrog därför att resa direkt till Lidköping, där det all-
tid fanns spannmål på lager. Priset ställde sig visserligen något 
högre, än då man köpte direkt av bönderna, men å andra sidan 
sparade man tid. Och tid är pengar, som ordspråket säger. 

Man brukade även höra sig om efter spannmål i en del större 
kvarnar, såsom Resville m.fl. Fick man inte lass här, fortsatte 
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Anders Andersson i Marbogården i Larv var född 1819 och dog 1892. Han 
lever i minnet under namnet »Malm-Anders) och beskrives som en djärv och 
rådig man, som klarade sig till och med i ganska brydsamma situationer, då 

han i yngre år forade spannmål till Bords och Skara. 

man in till Lidköping. En del bönder reste till Skara och spann-
målsbygderna däromkring. Kom man över vete, lät man mala 
och sikta det vid någon kvarn, t.ex. Ardala, söder om Skara eller 
Borga i Larv. Mjölet torgfördes i Borås, men kliet behöll bönderna 
själva till bröd. För övrigt var det råg, korn och ärter, som upp-
köparna intresserade sig för. 

En dylik resa till slättbygden och åter tog vanligtvis tre dygn 
i anspråk, vartill kom Borås-färden, som tog ett dygn. Men inträf-
fade snöyra eller annat väghinder, så att man nödgades ligga över 
på något rasteställe, kunde resan räcka fem eller sex dygn och 
till och med däröver. 
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Lasset bestod av tre tunnor, om det var råg, något mer om 
det var havre. Förtjänsten var i bästa fall 15 daler eller 2: 50 
enligt nutida mynt, per resa alltså 7: 50. Men det var inte alltid 
det turade sig så bra. Mången gång fick man nöja sig med be-
tydligt mindre förtjänst. (Hudene, 1850-talet.) 

Utbönderna hade visserligen små hästar, men de var sega och 
uthålliga. Var slädföret gott och vintervägen framkomlig, kunde 
man forsla 3 1/2  tunna råg eller 4 tunnor havre på lasset. Kunde 
man förtjäna 2 kronor per tunna råg, ansågs det som en god för-
tjänst. Vinsten per resa blev alltså cirka 7 kronor, någon enstaka 
gång mer, andra mindre. (Skölvene.) 

Slättbönderna åter med sina stora och starka hästar hade 
sällan mindre än 4 å 5 tunnor på enbetalasset. Bönder, som körde 
med paret, hade betydligt större lass. 

Anders i Marbogården körde på förtjänst. En vinter i början 
av 1860-talet, då det var god tillgång på spannmål, så han kunde 
göra fördelaktiga inköp på hemorten, företog han ända till två 
resor i veckan under den tid, då vinterföret var som bäst. Lasset 
bestod av tre tunnor råg, något mer om det var havre, och medel-
förtjänsten var 6 kronor per resa. 

Är 1863 fick Borås sin egen järnväg. Då öppnades nämligen 
linjen Borås—Herrljunga för allmän trafik. Nu kunde bönderna 
driva spannmålsaffärer i betydligt större omfattning; nu som förut 
gjorde de sina uppköp i gårdarna på Skara-Varaslätten eller i 
Lidköping. Den inköpta spannmålen transporterades därefter till 
Herrljunga, där den lastades på järnvägsvagnar för vidare trans-
port till Borås. Därmed inbesparade bönderna halva vägen, därtill 
den besvärligaste och farligaste. Bönder, som kunde lasta ett visst 
antal pund spannmål, fick fri resa till Borås. Nu blev gubbarna 
så kariga (viktiga), nu kunde de förtjäna pengar dubbelt upp och 
åka tåg. Det var annat det än att springa bakom trosskärran och 
skjuta på i uppförsbackarna. 

Denna handel blev emellertid av kort varaktighet, ty 1867 till-
kom ytterligare en järnväg, nämligen linjen Herrljunga—Väners-
borg. Därmed kom Borås i direkt förbindelse med de spannmåls-
producerande bygderna, och spannmålsforandet upphörde. 
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På rastställena. 

På sina boråsresor brukade nordbönderna övernatta i Hudene, 
ty när de kom hit, hade de rest ungefär halva vägen, och här 
fanns gott om rasteställen. En och annan forbonde tog in i Sten-
unga gästgivargård,. men här kunde man lättförklarligt nog inte 
härbärgera alla. Många, som fruktade kroglivet,' reste av den 
orsaken helst värdshus förbi till Hudene by, belägen en halv 
fjärdingsväg söder om Stenunga. Här , fanns under 1800-talets 
mitt inte mindre än nio kvarnar och följaktligen även gott om 
stallar, en omständighet som formännen tog i betraktande vid val 
av rasteställe, ty kunde man inte få in hästarna under tak, nöd-
gades dessa stå ute, och det var ingen bonde glad åt, särskilt om 
det var kallt och ruskigt. 

Någon långvarig vila blev det emellertid inte, antingen man 
övernattade här eller där, en tre—fyra, högst fem timmar, bero-
ende på vid vad tid på kvällen man kommit in till rastestället. 
För att hinna fram till Borås 'torg i rätt tid, måste bönderna näm-
ligen ge sig av redan vid två—tretiden på morgonen. 

Följande uppteckning, som avser 1850-talet, ger en liten in-
blick i livet på rasteställena i Hudene by: 

När kvällen kom, gick vi, husets folk vill säga, till vila i 
våra inbyggda sängar och drog för dörrarna. Kom forbönderna 
senare, som ofta hände, fick de reda sig själva. Fare- eller läger-
halmen stod tillreds ute på logen — det kände de så väl till — 
och där fick var och en, som sökte härbärge, förse sig med en 
kärve. Inkommen i stugan var det bara att lösa upp och breda 
ut kärven på golvet, var som plats fanns att tillgå. När bönderna 
i tidig otta gick upp för att resa vidare, ålåg det likaså var och 
en att binda samman den kärve, han använt, och att ställa ut 
den på sin plats på logen: 

Utbröt snöfall eller snöyra, så att bönderna inte kunde ta sig 
in till Borås torg på onsdagen — det var den dag, som nordbön-
derna för det mesta valde för sina boråsbesök — låg de över och 
reste in på fredagen. Jag minns, hur som hela golvet vid sådana 
tillfällen kunde vara överlagt med resande, när jag vaknade på 
morgonen. Då var det att leta sig väg mellan de sovande, bäst 
man kunde, och det gick ju föralldel, ty sämja ger rumme, som 
det heter. 
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Till varje forbondes utrustning hårde ett matsäcksskrin — det 
och så blypiskan. Vad matsäcken beträffar var nordbönderna i 
allmänhet väl rustade. De hade gott bröd, smör, kött och fläsk 
och vad gott man kunde önska sig i sovelväg, och så naturligtvis 
en kvanting brännvin därtill. Rätt ofta delade de med sig av sin 
matsäck till oss, och far skulle naturligtvis ha sig en sup eller två 
av varje forbonde. Men ack, det brännvinet, det förstörde far. 

När forbönderna kom tillbaka från Borås, rastade de endast 
en helt kort stund, ty då var de angelägna om att komma hem 
så snart som möjligt, i varje fall innan det led för långt fram 
på natten. 

Om ett rasteställe i Råda socken, öster om Göteborg, där 
smörbönderna från Kind brukade ta in, berättas, att gården var 
helt kringbyggd. När formännen kört in, stängdes ytterportarna, 
och så var vagnarna med den dyrbara lasten i gott förvar. Häs-
tarna ställdes in i ett skjul och täckades väl. Sedan stod de sig 
gott. Vintertiden fick formännen ta in i gårdens dagligstuga, där 
de tillbringade natten på bolstrar, Som man tillverkat just med 
tanke på formännen och som man tog fram för tillfället. Som 
påbredsel använde var och en sin kappa. Sommartiden åter loge-
rade de resande i en mindre stuga på gården, vilken saknade 
eldstad. (Råda.) 

GÅRDFARIHANDELN. 

Knallarna och andra försäljare. 

De flesta knallarna kom från Ås, Marks och Kinds härader. 
Det var den verkliga knallebygden. Kände man knallens hemvist, 
nämnde man honom efter gården eller socknen, där han hörde 
hemma. Lutebo-knallen t.ex. var från Lutebo, en gård i Södra 
Björke, Gäsene härad, och Blidsbergs-knallen var från Blidsberg 
i Redvägs härad. En vida känd knalle var på sin tid Rångedala-
knallen, vilken enligt namnet hörde hemma i Rångedala i Ås 
härad. Rångedala och Toarps socknar var för övrigt hemvist för 
ett stort antal knallar. Ordet knalle uttalas av äldre personer i 
bestämd form som knael, t.ex. Kälonga-knael (Källunga-knallen). 

Man brukade även omnämna knallen med ett namn, som 
erinrade om arten av hans handel. En finknalle var en knalle som 
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gick omkring med sidendukar och andra finheter, en tuknalle 
handlade givetvis med tyger och en skeaknalle med vävskedar, 
skedkrokar och skyttlar. Det var mest smålänningar som gick 
med den handeln, ty vävskedar var deras specialitet. Skålknallen 
handlade med smöraskar, skruvaskar, kryddosor och andra fin-
don i slöjdväg. Fataknallen åter torde närmast få betraktas som 
en kringvandrande hantverkare, till vilken jag skall återkomma. 
Man skiljer nämligen mellan skål- och fataknallar. En knalle som 
kom ofta, kallade man vardagsknalle. Hans varulager bestod av 
tråd, nålar, knappar, strumpstickor och annat småkram, som 
man hade användning för i de flesta stugor. Följaktligen kunde 
en sådan knalle hålla sig på ett mindre område. Vidare är att 
märka, att vardagsknallen förde billiga varor, billiga i inköp och 
billiga i utförsäljning. Gick det ut med en storknalle, brukade han 
slå sig på dylik småhandel. 

Knallarna hade sina struk (stråk), d.v.s. bestämda vägar, som 
de följde år efter år. De visste rätt väl, var de hade sina kunder, 
och kunderna å sin sida visste, vid vad tid de kunde vänta den 
eller den knallen. De väntade med sin handel, tills den knalle 
kom, som de brukade handla av. Det var inte lönt, att någon 
annan försökte tränga sig emellan. När knallen så en vacker dag 
steg in i stugan, avstannade allt arbete. Alla ville vara med om 
att beskåda hans varulager. Knallen hade även åtskilligt att be-
rätta, och för det mesta var han munter och glad och skämtade 
med folket i stugan. Han var väl medveten om, att det goda 
humöret inverkade på köplusten. Ingen stuga var för ringa för 
honom, och ingen för fin. Vart han kom, var han välkommen, 
särskilt storknallen. I prästgårdarna gjorde han nästan alltid goda 
affärer. Han började så vackert med pigorna i köket, så kom 
prästfrun och slutligen prästfar själv, men då brukade knallen 
få flytta in sitt varulager i kammaren innanför köket, medan man 
besåg och beslutade sig. 

Från Skarstad 1  berättas, att Blidsbergsknallen kom regel-
bundet två gånger på året, nämligen höst och vår, och då gjorde 
man affärer lite till mans, ty den knallen hade stor sortering och 
rejäla varor, så att den kunde man lita på. Likadant var det i 
Kedum 2  och de andra prästgårdarna där omkring. 

1  Socken norr om Vara. 
2  Socken söder om Vara. 
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Det var en präst i Skarstad, som hette Ridderbjelke. Han 
brukade alltid ta sig en pratstund med Blidsbergsknallen, då denne 
kom på besök. Knallen var kvick och slagfärdig, och det tyckte 
prästen om. Han bjöd nog till själv också, men knallen var värst. 
Se, den gjorde ingen svarslös, vara vem det vara månde. (Laske-
Vedum.) 

Skulle så vara, ,,att man saknade pengar, när knallen kom, 
gav han kredit till nästa gång. En minnesgod man i Hudene be-
rättar, att en finknalle en gång kom på besök i hans hem. Modern 
hade god lust att köpa sig en ny schal. 

Men det får la vara, sa' hon, för far är inte hemma i dag, 
och jag har inga pengar. 

Gör ingenting, sa' knallen, du får betala mig nästa gång 
jag kommer häråt. 

Och då köpte mor schalen. Ingen som helst anteckning före-
kom. Nästa år vid samma tid kom knallen igen. 

Det var bra att I kom, sa' mor då, så jag får betala min 
skuld. Hur mycket var det nu igen? 

Knallen nämnde summan, och det stämde. När han fått 
pengarna, stoppade han ner dem i pungen och knäppte igen med 
ett visst eftertryck. Det gjorde ett smällanne i låset. 

Seså, sa' han, nu är det betalt. 
En och annan tygknalle bar sina varor, men de, som kommit 

sig litet före, reste omkring med häst och vagn. Så var fallet med 
de knallar, som brukade besöka marknaderna. De kom i god tid 
och stannade vanligtvis även ett par dagar efter marknadens slut, 
medan de gjorde affärer med folket på orten eller i någon närbe-
lägen bygd. Kunde de inte sälja kontant, borgade de bort tygerna. 
Men sedan gällde det att inkassera nästa gång, de kom på besök. 

Om dessa knallar förde några anteckningar är ej känt, men 
i så fall var de av det knapphändiga slaget, ty i allmänhet var 
det si och så med skrivkunnigheten. En och annan hjälpte sig 
med tecken och bilder. Härpå syftar följande talesätt: 

Pengarna stämmer, sa' knallen, men skägget stämmer inte. 
Saken var den, att en bonde satt sig i skuld hos en tygknalle 

på sätt, som ovan är berättat. När nästa års marknad kom, an-
modade bonden sin bror att uppsöka knallen och betala skulden, 
som han också gjorde. Knallen räknade pengarna och konstate-
rade, att dessa stämde med skuldens storlek. Men när han betrak- 
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tade mannens skägg, stämde detta inte med hans anteckning, och 
det kunde det inte heller göra, eftersom gäldenären ej var person-
ligen tillstädes. De flesta knallar klarade sig fint utan anteckningar 
av vare sig det ena eller andra slaget, tack vare ett utomordentligt 
gott minne. (Edsvära.) 

I allmänhet rådde förtroende mellan knallen och hans kun-
der, ett förtroende som grundade sig på ärlighet och redbarhet å 
ömse sidor. Detta framgår bland annat därav, att samma knalle 
kunde återkomma år efter år. Om han gav kredit, förekom dock 
ej, att han utkrävde mer, än som var överenskommet, och var 
skulden betald, kunde man vara trygg för att icke bli krävd på 
nytt. En och annan skälm förekom naturligtvis, men i det stora 
hela var knallen en rättskaffens man, fast nogräknad, ytterligt 
nogräknad. 

När gårdfarihandlaren rastade i stugorna, brukade han kela 
med katten och smeka den. Hoppade katten då upp och satte sig 
på påsen, myste knallen så gott, ty katten förde tur med sig; då 
kunde knallen räkna med god omsättning och goda affärer i fort-
sättningen. Kattmöte t.ex. i dörren eller på trappan, var också bra, 
men mötte hönsen, eller om de kom fram till trappan, medan 
knallen var på besök, varslade det om otur. (Larv.) 

Första pengen, som knallen fick in för dagen, kallade han 
för hannsöl. Den spottade han på, innan han stoppade den i 
pungen. Eller han gjorde kanske bara ett sjuane, d.v.s. en stark 
utandning på den. Sak samma. Kom man inte överens om priset, 
lät knallen pruta med sig under förevändning: 

— Ja slår å, bara ja får gott hannsöl! (Eriksberg.) 
När knallen var färdig med sin handel och kom på tu man 

hand med husbonden, frågade han, om det inte skulle vara lite vitt 
eller en bit makurja, d.v.s. arsenik. Var det då så, att husbonden 
var utan, tog han vanligtvis tillfället i akt och köpte, men den 
affären fick ske i tysthet och utan åsyna vittnen. Med en smula 
arsenik satte bonden hull och kurage på sin häst, och med lite 
arsenik kunde han pigga upp sig själv. Den användes alltså som 
medicin för både folk och fä. Man var väl förtrogen med vilken 
dosis man skulle ge eller ta, men arseniken var också anledning 
till många olycksfall och giftmord. Det blev stor saknad bland 
bönderna, när knallarna slutade och man inte längre kunde skaffa 
sig litet arsenik som förr. (Edsvära.) 
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Till gruppen gårdfarihandlare torde man även få räkna en 
del kringvandrande hantverkare. En sådan var hornskemakarn. 
Han kom och stannade några dagar här och några dagar där, 
medan han tillverkade skedar av horn. Dessa skedar kunde vara 
både välformade och vackra men kunde ej användas för varm 
mat, ty då miste de formen. De flesta föredrog nog träskedarna 
framför hornskedarna även för smakens skull. Dessutom tillver-
kades åtskilligt annat av horn, såsom hornbolla (bollar, dryckes-
kärl för brännvin), kakehorn, f jälehorn (korvhorn), som användes 
då man f jäla eller stoppa korv, skekroka (skedkrokar), som an-
vändes då man trädde skea, d.v.s. satte upp väv, kruthorn, seinn-
horn (sand-) m.m. Hornskedmakaren brukade föra med sig ett 
litet lager dylika varor för avsalu och var alltså även handlare. 

Till de kringvandrande hantverkarna hör vidare fataknallen. 
Som jag redan erinrat om, är denne knalle ej att förväxla med 
skålknallen. Denne senare tillverkade sina skålar och askar i egen 
verkstad; han var finslöjdare. Fataknallen åter var grovslöjdare. 
Han tillverkade skålar och fat för hushållsbruk av virke, som 
beställaren själv fick skaffa fram. Hans svarv var av enklaste 
slag, en s.k. svegsvarv. Den var ej tyngre, än att svarvaren kunde 
föra den med sig. Ämnet till skålen eller fatet bragtes att rotera 
medelst ett kring spindeln lindat rep, vars ena ände var fäst vid 
en trampa och den andra vid en sviktande stång eller sveg i taket, 
därav namnet svegsvarv. Ämnet, som skulle urholkas, rörde sig 
alltså fram och åter. När det gick rätt, fick svarvaren passa på 
att ta en kasa med sitt järn. 

Fataknallen höll med förkärlek till ute på slättbygden, ty här 
fanns gott om pil, ett virke som var lättarbetat och som lämpade 
sig särskilt väl för tillverkning av större fat. Här fanns även gott 
om spannmål, en vara som svarvaren liksom alla andra var i 
behov av. Rätt vanligt var att han lät betala sig in natura på 
slättbygden. Fick han samma fat, som han holkat ur, fyllt med 
råg eller korn i råge, var han tillfullo betald för sitt arbete. 
(Källunga, Laske-Vedum.) 

Även bland träskomakare fanns en och annan, som vandrade 
omkring med sina verktyg och tillverkade träskor på särskild be-
ställning i gårdarna, såsom redan är berättat i kapitlet om hem-
slöjden. 

Till samma grupp kan man även räkna ortens smeder, vilka 
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sålde sin tillverkning antingen själva eller genom särskild för-
säljare. 

Fram på sommaren, när vårbruket var överståndet, kom 
slipstensgubba, som körde omkring med slipstenar och brynen. 
Dessa senare bestod av fin och något lerblandad sandsten och 
användes, då man under slåtter och skörd måste återställa liens 
skärpa, vilket skedde på arbetsplatsen. Dessa handbrynen gick 
under olika namn: sänna, brune eller brunesten. Äldre personer 
använde sig alltid av det förstnämnda, yngre personer de senare. 

De sännor, som slipstensgubbarna körde omkring med, var 
i allmänhet rätt hårda, ty de förde sällan annat än väschötasten. 
Ville man ha verkligt mjuka och goda brynen, passade man på, 
när man kom till Lidköping, ty här kunde man köpa äkta gott-
lannssänner. Hade man råkat få en hal (hård) lie, måste man ha 
ett mjukt bryne. 

Vidare förekom ett slags mindre brynen av lerskiffer, som 
man kallade harsstena (hal- eller hårdstenar). Dessa användes 
huvudsakligen för finare eggjärn. Någon gång använde man dem 
även för liar, sedan man brynat med sännan. 

Det var en gubbe, som körde omkring med slipstenar och 
brynen. 

— Köp en harssten å mäk i da, sa gubben, för dä ä bara 
sju mil kvar å harsstenabarjet! 

Och det var klart, då passade gubbarna på och köpte. (Larv.) 
Även många kvinnor ägnade sig åt handel. Under senvintern 

och förvåren satt de i sina vävstolar och vävde, och när det blev 
varmt och gott väder, tog de sig en tur uppåt slättbygden och 
sålde vad de tillverkat. Det var emellertid inte fråga om särskilt 
långa vägar eller större affärer. Dem hade de manliga försäljarna 
hand om. (Od.) 

Så var det dalkullorna. De följdes alltid åt två och två. Deras 
varulager bestod av förklädstyger med tjocka och granna bårder, 
linnedukar, linnetråddockor, spetsar och band m.m. i den vägen. 
Dalkullornas handel hade alltså en viss motsvarighet till finknal-
lens. Deras specialitet var emellertid hårarbeten, såsom broscher 
och klockkedjor. Ville någon beställa ett dylikt arbete av eget hår, 
gick det an. Då stannade kullorna ett par dagar i gården. Om 
en flicka till exempel ville skänka sin fästman en klockkedja, 
borde den förstås vara av hennes eget hår. Gåvan blev då ett kärt 
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minne och ett bevis på uppoffrande kärlek och tillgivenhet. Om 
dalkullorna berättas vidare, att de var lätt igenkännliga på sin 
säregna dräkt. De hade gott anseende, ty de handlade rätt och 
ärligt med folk. (Hudene.) 

Vidare var det rätt vanligt att kvinnor och barn gick om-
kring med vispar, träslevar, träskedar och annan småslöjd. Man-
nen satt hemMa och slöjdade, och hustrun 'skötte försäljningen. 
(Hällestad.) 

»Käppen och säcken . . .» 

»Käppen och säcken och kakan på fläcken», lyder ett gam-
malt talesätt, stundom med tillägget: »sa han som gick och tiggde». 
Det var emellertid inte bara tiggaren, som fick sin kaka tack 
vare säcken, utan detsamma kan sägas om mer än en småknalle. 
Ty i svåra tider blev det ofta säcken eller knallarepetsen, som 
räddade fattigt folk från arbetslöshet med ty åtföljande bettleri. 
Ännu på gamla dagar bjöd det gubben Mood emot att knacka på 
dörren, innan han steg in på främmande ställen, men medveten 
om vad som var sed och skick, brukade han säga: »Se ja böstar 
inte, för ja ä ingen bettlare». I hans ungdom var det endast sådana, 
som gick och tiggde, som måste ge sig tillkänna medelst knack-
ningar på ytterdörren. Ville husmodern av barmhärtighet be tig-
garen stiga in, var det så, varom inte fick han stå utanför, tills 
han fått sin allmosa. Inte så knallen. Han kunde med heder stiga 
inom var mans dörr med sin påse, även om han endast gick med 
litet småhandel; han behövde inte bösta för sig, innan han steg in. 

Mood hade själv gått med knallarepåsen i sin ungdom, där-
till nödd och tvungen på grund av arbetslöshet och svår tid. Även 
hans fader hade tidvis försörjt sig på detta sätt. När Mood nämnde 
»käppen och säcken», talade han alltså av erfarenhet. Men det 
var alltid med muntert sinne och glad uppsyn han citerade orden 
ifråga. Här följer hans egen berättelse från de år han jeck 
mä knall. 

— Men så kom år sextioåtta med sin svåra missväxt. Både 
på herrgårdar och bondställen gjorde man indragningar beträf-
fande tjänstefolket. Där man haft två drängar, nöjde man sig 
med en. Och likadant med pigorna. Det återstod i de flesta fall 
intet annat för dessa än att återvända till sina hem, hur små och 
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fattiga dessa än var. På Björksäter, där jag tjänte, vart det också 
indragningar. Eftersom jag var yngst och kommit sist i tjänst, 
blev jag uppsagd till avflyttning. Att söka ny drängtjänst var inte 
tänkbart, om man också erbjudit sig att tjäna för bara inaten, 
utan nu gällde det att tills vidare slå sig fram på annat sätt. Hem-
kommen skaffade jag mig sex alnar blaggarnslärft och sydde mig 
en knallarepåse. Den hade som alla knallarepåsar två bottnar och 
sprundet på mitten. För sparda slantar köpte jag mig så ett lämp-
ligt varulager: spetegånga, sunåla, stoppenåla, lonåla (användes 
för säck- och annan grövre sömnad), suringa, sulspett, hakaringa 
(på varje ring fanns 25 hakar och lika många hyskor), knappnåla, 
hdrnåla, hårkamma, bånn (band) och linnetrådocker m.m. sådant, 
som en knalle ovillkorligen måste vara försedd med, om han 
skulle ha utsikt till affärer. Den begärligaste varan var emellertid 
kaffe, en vara som ingen knalle tidigare försökt sig på. 

I det stora hela uppehöll jag mig i socknarna mellan Lid-
köping, Skara och Vara, såsom Fyrunga, Jung, Skarstad, önum, 
Öttum, Saleby och Skallmeja m.fl. Bortsett från järnvägsstatio-
nerna var det den tiden ytterst få handelsbodar på den egentliga 
landsbygden. I Algutstorp i Edsvära och Sika i Larv fanns de 
enda bodarna mellan Skara och järnvägsstationen i Fåglavik. På 
många andra vägar kunde man färdas mil efter mil utan att träffa 
på en enda bod. Det var alltså inte underligt, att mororna passade 
på att förse sig med några lod kaffe, när tillfälle bjöds, men några 
stora inköp var det inte fråga om vare sig här eller där. Var det 
så, att kunden inte hade pengar, tog jag ull eller lin i utbyte. Det 
var gångbar vara och lätt att omsätta i penningar på annan ort. 
Ull och lin värderades efter 1: 25 för skålpundet.' 

Den, som sålde kaffe, måste naturligtvis även tillhandahålla 
socker. Den tiden användes uteslutande kaksocker, fyra olika 
kvaliteter förekom, vilka man skilde åt genom en i kakan inpres-
sad bokstav: A, B, C och, D. A var bäst, jag förde i regel endast 
bästa sort, och då räckte det med den. Varje kaka vägde ett skål-
pund och kostade 32 skillingar. Kaffet betingade samma pris.' 

Ävenså förde jag kryddor: kryddpeppar, skarppeppar, anis, 
fänkål, ingefära, nejlikor, lakrits m.fl. Den tiden fanns det rejäla 
kryddor. Hade en kryddhandlare varit inne i stugan med sin låda, 

1  1 skålpund=425 gram. Priset per kg c:a 3 kr. 
2  Priset per kg alltså omkring 1:50. 
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så luktade det kryddor hela den dagen ut om inte längre. Vad 
har de nu för kryddor? Bara skräpet. Och så billiga kryddorna 
var den tiden, bara 3 öre lodet jämnt över, vilken sort som än 
behagades. 

Varorna inköptes i Göteborg och fraktades på järnväg till 
någon station på den då nyss fullbordade järnvägen Herrljunga—
Vänersborg, vanligtvis Vara eller Vedum. Sedan var det inte svårt 
att få sändningen vidare till den bygd, där jag för tillfället uppe-
höll mig, genom att vidtala någon bonde, som forade.  spannmål 
till stationen ifråga. 

Kom jag in på något ställe, där de såg sura och trumpna ut, 
stämde jag upp knallarevisan. 

Se go' dag, kära mor, ska hon handla i dag? 
Bästa priset, det vet hon jag har. 
Jag har nålar och bånn, sölkedukar därte, 
alla rara, det ska hon få se. 

Se, kunde man inte roga folket, fick man ingenting sälja. 
När jag sedan tog min påse på ryggen och gick vidare, sjöng jag 
en annan visa. 

Om det lönade sig att gå med handel? 
Ja, om jag bara fortsatt med det, så hade jag kanske suttit 

som rika karlen nu på gamla da'r. Det var många, som i likhet 
med mig började med lite knall och som med tiden vart rika som 
troll. Bara de kom sig lite före, kastade de påsen och slog sig på 
annan handel, som gav bättre vinst, och så undan för undan. 
Visserligen blev det ingen stor omsättning med pdsahandel, men 
omkostnaderna var också små, och en levde billigt. 

Så långt Johan Mood. År 1870 tog han knektapenga, och 
därmed upphörde han med sin gårdfarihandel. 

Ballarna. 

Till gruppen gårdfarihandlare får man väl också räkna de 
s.k. ballara eller ballarna. Det var utbor, som reste omkring på 
slättbygden med brännvin och köpte upp varjehanda, såsom vax, 
talg, ull, lin, borst, fjäder, tagel, skrot, ben och lump m.m. En 
del gick, men de flesta reste omkring med häst och vagn. Dessa 
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handlare motsvarade alltså närmast vad vi numera kallar skrot-
eller lumphandlare. Rätt vanligt var, att de gav brännvin i utbyte 
mot varor av nämnda slag. Allt som allt: hallarna ägnade sig åt 
sådan handel som ingen verklig affärsman ville befatta sig med, 
och balle betraktades närmast som ett öknamn eller skällsord. 

Om ordet har något samband med Ballebo, d.v.s. Bollebygd, 
är ovisst. Möjligt är att en och annan balle kom därifrån, men 
de flesta kom från andra bygder. Brännvinsballa kom så gott som 
uteslutande från Gäsene, och f järeballa från Ås härad. Ballarna 
hörde alltså, liksom knallarna, hemma i olika delar av Utbygden; 
dock är att märka, att man med balle avsåg en ringare person 
än knallen. 

Det var en gubbe, som de kallade Karia-ballen. Han drog 
omkring med en kärra och köpte upp ben och lump, och den 
affären finansierade han med varjehanda småkrafs, såsom lakrits 
till barnen, synålar, stoppnålar, strumpstickor o.d. Men inte var 
det någon heder med den gubben. Den drev de med och gjorde 
sig löjliga över. (Längjum.) 

En uppköpare, som återkom år efter år, var f järeballen. Han 
kom fram i november, när man slaktat gässen. Kunde han få byta 
sig till fjäder mot brännvin, såg han det naturligtvis helst. Bal-
lama körde ut med brännvin och hem med andra varor. På så 
sätt gjorde de sig dubbel förtjänst. (Laske-Vedum.) 

På slättbygden hade de gott om fjäderfä, där fanns både 
höns, ankor och gäss. När hösten kom, begav sig en del gubbar 
därut och köpte upp fjäder. De gick från ställe till ställe, och 
när de fått en säck full, hyste de in den någonstädes, tills de var 
färdiga med den sortens handel, vanligtvis fram i början av 
december. Då kom gubbarna med stora fjärelass, säck intill säck 
och säck på säck, som de körde till Borås eller Ulricehamn med. 

Att ballarna var andra sortens knallar framgår av följande: 
Det var en tocken dära balle, de kallade, som hade en bly-

kula i kolven på sitt lobesman. Den kunde han ta ut och stoppa 
in, allt eftersom det passade sig. Det var ingen som såg eller 
märkte det, för gubben var hanna färdig. På så sätt kunde han 
väga sig till fördel, antingen han köpte eller sålde. 

Jo, som sagt, det var krånga gubba (sluga och beräknande 
män), de som reste omkring. Såg en inte upp med dem, så vart 
en lurad. (Laske-Vedum.) 
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MARKNADERNA. 
Enligt medeltida bestämmelser var handeln en företrädesrätt, 

ett privilegium, för städerna och dess borgerskap. Ett undantag 
utgjorde emellertid marknaderna på landsbygden. Bönderna valde 
i allmänhet dessa såsom varande minst hinderliga för utbyte av 
varor, dels med varandra, dels med de köpmän som från städerna 
sökte sig hit. Dessemellan bytte och handlade man med varandra 
mer eller mindre öppet. Förutsättningen var naturligtvis, att det 
skedde i gott samförstånd, så att avundsjuka krämare och nitiska 
länsmän ej fick kännedom härom. Man handlade med varandra i 
förlitande på, att där ingen åklagare var, där föll ingen dom. 

Den förste, som lossade på dessa "näringslivets ' bojor var 
Gustaf III, då han i början av sin regering upphävde lagen om 
landsköp så till vida, att bönderna efter detta fick sälja sin spann-
mål och sina kreatur var och när de ville. I övrigt kvarstod lagen 
intill 1846. 

Marknader förekommer ju än i dag, men med undantag av 
städerna, vilka som bekant är marknadsplatser av ålder, är dessa 
numera i regel förlagda till andra platser, nämligen municipal-
och stationssamhällen, och besökes huvudsakligen av köpare och 
säljare av boskapsdjur. Gångna tiders marknader åter var verk-
liga folkmöten. Där ej blott köptes och såldes allt, som den tiden 
tänkas kunde, utan där utbyttes jämväl tankar, rön och erfaren-
heter på såväl det ena som det andra området. Ville någon träffa 
allmogen samlad, var det blott att möta upp vid en av de större 
marknaderna. 

Årets viktigaste marknader inföll höst och vår och benämndes 
stormarknader. Å folkrika orter förekom mindre marknader dess-
emellan. Men stormarknaderna var de talrikast besökta, särskilt 
höstmarknaden. Den inföll rätt ofta under den s.k. friveckan, d.v.s. 
sista veckan i oktober, då, Alla tjänare var fria. Självfallet var att 
de skulle ha ut sina löner till marknaden, om inte hela lönen så 
dock en del av den. 

Även om marknaden inföll på annan tid, var det en självklar 
sak, att tjänarna skulle vara lediga åtminstone en marknadsdag 
om inte två. Från Od meddelas, att det ingick i drängens för-
måner, att han skulle vara ledig två marknadsdagar och fyra 
auktionsdagar på året. Också pigan hade rätt till åtminstone en 
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marknadsdag. Det föll ingen bonde in att bestrida sitt tjänstefolk 
den rätten. 

Mörlanda marknad. 

Mörlanda marknad var årets tredje högtidsdag, hette det. Hit 
kom folk från alla håll och kanter, inte bara från socknarna i 
Gäsene utan även från Laske, Kullings, Ås och Vilske härader. 
Här såldes och köptes allt möjligt: ull och lin, vadmal och kläde, 
linne- och bomullslärft, läder och skinn m.m. Här hade fal- och 
nordbönderna god avsättning för ärter, råg och vete liksom sina 
slaktfeta gäss; här kunde de göra fördelaktiga inköp av slakt-
djur, redskap och smiden, vävnader och hemslöjdsalster av skilda 
slag. Gäss och slaktdjur salufördes dock endast på -h8stmark-
naderna. 

Knallarna från Borås, Ås och Kind, som förde tyger, höll 
till i ståndraderna. Här stod även alla hatt- och mössförsäljare, 
karamell- och pepparkaksgummor m.fl. Och det räckte minsann 
inte med ett stånd av varje. Enbart karameller och sockerbrev 
salufördes i två till tre stånd, om inte fler. Träskomakare, lag-
gare och andra, som förde träbråte, hade ett område för sig. De 
hade sina varor stående på marken. Enahanda var fallet med 
krukmakare, bleck- och kopparslagare. De senare hade visserligen 
en skiva för mindre kärl, men kittlar och krukor stod i stora 
högar där bakom. Järnhandlarna brukade hålla till i närheten 
av Sandbergs bod, ty här hade gubbarna ett av sina stråk. De 
saluförde smiden av skilda slag, såsom yxor, knivar och sked-
järn. Andra förde grimskaft, klavar och bindslen, koppel och 
tjuderlinor, krok- och plogbillar m.m. Bleck- och kopparslagare 
kom mest från Kind, järnfiandlarna från Ulricehamn. 

Bönder, som saluförde boskap, höll till på fäbacken eller 
fäplatsen. Här fanns nötkreatur, får, svin och gäss; här prutades, 
här hånnslogs (handslogs), och här dracks köpeskålar direkt ur 
lommaflaskan (fickflaskan). Här var dt sorl av röster, som hör-
des lång väg. över männens stoj och rungande skrattsalvor hörde 
man hästarnas gälla gnägganden och kornas råmanden. 

Marknadsdagen höll sig tattare och skojare också framme, 
men de var ju en utskämma för hederligt folk, så de fick hålla 
marknad för sig själva. De hade sin plats i ett sandschakt norr 
19 
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om den egentliga marknadsplatsen, som man kallade Maska sann 
eller Tattarehula. Det var ju inget som hindrade, att de såg sig 
omkring på den verkliga marknaden, men de fick inte bjuda ut 
eller ge bud, t.ex. på hästar, som de först och främst intresserade 
sig för, utan var det någon, som ville inlåta sig i affärer med den 
sortens folk, fick de ge sig av till Muska sånn. Och det gjordes 
allt affärer där med. 

Vad nöjen beträffar, var det litet nog, som kunde roa folk 
den tiden. Ett av marknadens största nöjen var. »Lyckans stjärna». 
Det var ett litet tält med tittglugg. Ungdomarna, som var förvetna 
(nyfikna), stod där och kikade för att få se sin blivande maka 
eller make. En gubbe skötte förevisningen, och käringen hans sålde 
lyckobrev, som en papegoja i bur drog ut. Här trängdes man för 
att få se den konstiga fågeln, om inget annat. 

Mitt i allt stojet gick en blind gubbe och sjöng visor, gapade 
och sjöng, så att det hördes lång väg. Var han gick fram, hade 
han en hop folk bakefter sig, mest ungdomar. Hade visan en 
refräng, dröjde det inte, förrän en och annan föll in i denna, och 
för var vers, som gick, blev deltagandet allt livligare. När gubben 
sjungit sin visa till slut, bjöd han ut den. Ja, då visste man hur 
visan gick, och tack vare sången, som livade och väckte intresset, 
gjorde gubben goda affärer. 

Till marknadsminnena hörde även de redan nämnda socker-
breven. Sådana förekom i olika storlekar och till växlande priser, 
alla försedda med långa och fransade silkespapper i lila, rött, gult 
eller andra lysande färger. Varje brev hade.  dessutom en vacker 
bild eller blomma i glan,stryck. För 3 skilling kunde man få ett 
ganska stort brev, men de allra största kostade 12 skilling. Det 
var sådana brev, som pojkarna brukade köpa och förära sina 
flickbekanta, och tillverkarna visste rätt väl, hur man ville ha det. 
Bilden föreställde ett brinnande hjärta, ett älskande par eller något 
annat kärligt. Det var bilder, som talade utan ord. Flickor, som 
var i pojktycken, kunde få många sockerbrev, och som man för-
står var det kära minnen, som man gömde på och beskådade allt 
emellanåt, stundom ensam och stundom i vänners lag. 

Kaffekäringarna sålde kaffe och brännvin. Gubbarna beställde 
kaffe, och när käringen kom med det, gjorde de ett blinkande. 
Då halade käringen fram en brännvinsflaska ur något av sina 
många kjortelveck, ty den affären fick ske i smyg. 
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På marknadsplatsen vid Mörlanda fanns en särskild inhägnad 
för dem, som ville spela kort eller singla. De, som spelade kort, 
låg i hörnen och utmed kanterna, och de, som singlade, höll sig 
i mitten. Det fanns alltid ett lag, som singlade. Fram på dagen 
blev marken så upptrampad på singelplatsen, att den var all-
deles svart. 

Singlingen tillgick så, att en man i laget, den som stod i tur, 
kastade upp en peng i luften, och därvid ropade »kron» eller 
»pil». Ropade han kron och kron föll upp, hade han vunnit 
såväl sin egen som sina medspelares insatser. Den, som vann, 
fick hålla på, tills han förlorade. Ropade spelaren kron och pil 
föll upp, hade han förlorat sin insats, och nästa man i laget tog vid. 

Tjuvar och bedragare fanns det gott om på marknaderna, 
inte minst på singelplatsen. De kom och låtsade att de ville singla 
med, och när ingen märkte det, trampade de på insatserna, som 
låg på marken. Pengarna fastnade då i tjäran, som de strukit 
på skosulorna. Men vart en sådan lymmel ertappad, fick han stryk 
utan all barmhärtighet. 

I regel var det endast ungdomar, som höll dagen ut på mark-
nadsplatsen. Äldre personer, som besökte marknaden uteslutande 
för affärer, lagade sig hem fram på dagen. Då gick det i allmän-
het ännu fredligt till men inte så på eftermiddagen. 

En och annan återvände hem med skråmor och blånader, men 
det fäste man sig inte stort vid. När vänner och bekanta frågade 
efter orsaken, blev det anledning till att ånyo genomleva dagens 
händelser. Visserligen hade man inte kommit alldeles helskinnad 
undan, men vad var det mot vad motparten fick. Hade man dragit 
det kortaste strået i en dylik sammandrabbning, ja, då avvaktade 
man nästa marknad, och när den var inne, försäkrade man sig 
om välvilligt bistånd av hemmalaget för att ta revansch. Var det 
någon, som smet, när det gällde leverera batalj, fick han stryk av 
sina egna, men det väntade man med, tills man kommit på hemväg. 

Självtagen marknadsrätt. 

Vad Laske härad beträffar, var det tvenne huvudbygder, som 
rivaliserade om företrädesrätten till ting och marknad. Enligt Rich. 
Hjort, »Laske härad», tycks det, som om Vedum i häradets väst- 
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liga del skulle ha varit den ursprungliga tingsplatsen, och förmod-
ligen har orten även varit marknadsplats sedan gammalt, ty tings-
och marknadsplats följdes som bekant i regel åt. Men även Larvs 
socken i häradets östra del hade sin egen marknad. Den hölls i 
Jultorp. Svårt är att säga, vilken ort som haft den äldsta rätten, 
ty mer än en laglig marknad har man väl ej haft inom ett och 
samma härad. År 1750 flyttades tingsstället emellertid till Onsjö 
i Larv. Marknaden hölls dock fortfarande i Vedum; det var först 
i början av 1800-talet den flyttades till Onsjö. Trots detta fort-
satte man med marknaderna i Vedum. Det är mot denna bak-
grund följande händelser bör ses. 

Både Larv och Vedum sökte marknadsrättigheter samtidigt, 
och båda parterna sökte bevisa, att de var i bästa rätt. Vad det 
led, kom utslaget. Enligt detta, så som det tillkännagavs i respek-
tive socknars kyrkor, hade vedumsborna vunnit. Men larvaborna 
gav sig inte med det, utan de höll marknad i Jultorp, nu som 
tidigare. Det var bara det, att man ville ha den förlagd till Onsjö. 
Och i Vedum kunde man inte ena sig om platsen för marknaden. 
Efter många om och men löste vedumsborna tvisten så, att vår-
marknaden hölls i kyrkbyn och höstmarknaden i Hornborga by, 
som låg en fjärdingsväg nordväst om kyrkan. 

Här som annorstädes kom en massa folk samman var gång 
det hölls marknad. En del kom för att omsätta sina varor, andra 
kom för att roa sig. öl och brännvin fanns fullt upp. Det sörjde 
bl.a. de många brännvinsballara från Utbygden för. De kom med 
hela lass och sålde kannvis. Varenda en, som kom till marknaden, 
tog sig ett ordentligt rus. Runt omkring marknadsplatsen hade 
man låtit gräva upp gropar, och när marknadsdagen var inne, 
tände man upp eld i dessa, och så värmde man upp porsöl över 
eldarna. Sedan blandade man samman porsöl och brännvin, och 
den blandningen rusade värre. Följden blev att det inte gick en 
marknad, utan att den slutade med blodiga slagsmål. Men då hade 
de, som besökte marknaden uteslutande för affärer, hunnit resa 
därifrån. Vedumsborna och en del andra laskehäringar utgjorde 
hemmalaget. Essunga- och Åsakabor m.fl., som tillhörde Barne 
härad, räknades som utbölingar. Det var de, som skulle ha stryk, 
och var de inte manstarka nog till att försvara sig, fick de det även. 

Så kom hösten 1849 — sista gången det hölls marknad i Horn-
borga. Då anlände den nye prosten i Nårunga, Anders Thorbjörns- 
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son,' jämte sin dräng till marknaden med ett helt lass brännvin 
av prästgårdens egen brygd. Drängen fick sköta om kommersen. 
Prosten själv satte sig att festa i ett tält på marknadsplatsen till-
sammans med komminister Falk 2  och sergeant Reuter i Neder-
gården. Som man satt där i all gemytlighet, kom ett bud och 
berättade, att barnehäringarna bråkade och att det gällde prästens 
dräng och hans brännvin. Om det var varans beskaffenhet, mått 
eller pris, man bråkade om, må vara osagt. Prosten skyndade 
emellertid ut till drängens undsättning, och de andra följde efter. 
Slutet på det hela blev, att prosten inställde försäljningen. 

Nu tyckte Falk, att bråkmakarna borde näpsas, och det var 
inte svårt att få laskeborna att lystra till den parollen, ty nu hade 
de allt fått så pass, att de kommit i de rätta tagen. Falk tog befälet, 
och sedan fördrev man de utsocknes. Det var ju de, som börjat 
bråket — så var i varje fall hemmalagets mening — alltså var 
man i sin fulla rätt att bestraffa dem. Det dröjde inte heller 
länge, innan laskeborna var herrar på täppan. De uthäradsbor, 
som inte lagade sig undan i tid, vart liggande som strö utefter 
vägarna, blodiga och sönderslagna. Doktor Grenander i Naum hade 
alltid mycket att göra var gång det varit marknad i Vedum; då 
var det aldrig lönt att någon kallade honom i sjukbesök. Men 
den här gången hade han arbete i flera dagar med att lappa och 
sy ihop dem, som råkat värst ut. 

Visserligen var det inget ovanligt, att en marknad slutade med 
slagsmål, det hörde snarare till ordningen, men att prästen tagit 
parti för och lett angreppet, gick barnehäringarnas ära för när. 
Länsman Friberg skrev till Konungens befallningshavande i länet 
och anhöll, att han måtte avlysa marknaden i Laske-Vedum på 
grund av uppträdena där. Men då svarade KB att det inte fanns 
någon marknad att avlysa på den orten, ty marknadsrätten för 
Laske härad gällde Onsjö i Larv. På så sätt kom det i dagen, att 
protokollet rörande marknadsrätten var förfalskat, men hur den 
förfalskningen kommit till eller vem som var den ansvarige, blev 
aldrig till fullo utrett. 

Så långt de folkliga uppgifterna. 

i Anders Thorbjörnsson, född 1809, blev kyrkoherde i Nårunga 1849, 
död där 1864. 

2  Nils Olof Falk var komminister i Bitterna åren 1842-1865. Vedum 
hörde till samma pastorat. 
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Att en förfalskning verkligen skett av Kungl. Maj:ts utslag 
framgår även av Rich. Hjorts häradsbeskrivning. Han berättar 
där, att en riksdagsman vid namn And. Eriksson 1801 ingick till 
Kungl. Maj:t med en begäran om marknadens förflyttning (från 
Jultorp i Larv) till Vedum. Denna begäran avslogs. Dokumentet 
härom förfalskades genom radering och blev i sitt ändrade skick 
uppläst från predikstolarna, varom sedan en vidlyftig rättegång 
uppstod. 

Såsom självtagen marknadsrätt bör väl ock betecknas de 
marknader, vilka hölls dagen före den verkliga marknadsdagen. 
Någon gång kunde det väl hända, att traditionen band köpare och 
säljare till viss plats. Så var t.ex. fallet med Jultorp i Larv, där 
bönderna höll förmarken i många år efter det att den lagliga 
marknaden förlagts till Onsjö i samma socken, men i de flesta 
fall var det ett för såväl köpare som säljare fördelaktigt läge, som 
gav upphov till dessa förmarknader. Sådana för handel och mark-
nad gynnsamma platser uppstod flerstädes i och med järnvägar-
nas framdragande genom landet, särskilt där dessa korsade äldre 
trafikleder. Här ett exempel: 

När gäsenebönderna skulle leda sin boskap till marknaden i 
Onsjö, måste de ge sig av dagen förut, ty så långt orkade djuren 
inte att gå i ett sträck. Den givna rasteplatsen var Fåglavik, ty 
när man kom hit, hade man tillryggalagt drygt halva vägen. 
Kvällen före Onsjö marknad kunde man få se hela rader av nöt-
kreatur stå bundna utmed något stängsel eller annan lämplig plats. 
Med kännedom härom brukade slaktare från Göteborg och Lerum 
m.fl. orter passa på här, ty efter järnvägens fullbordan låg sta-
tionen bra till för dylika affärer. När bönderna märkte, att de 
kunde sälja lika förmånligt här som på den ordinarie marknaden, 
tog de tillfället i akt och sålde. En och annan bonde fortsatte fram 
till marknadsplatsen; han hade då ytterligare en dryg mil att leda, 
och som priset var beroende på tillgång och efterfrågan, kunde 
det lika väl hända, att han fick sälja till lägre som högre pris. 
Ville det sig illa, kunde han få återvända med oförrättat ärende. 
Nej, bäst att slå te, då man har ett hederligt bud, hette det 
den tiden. 

Många förmarknader utvecklade sig så småningom till verk-
liga marknader. Så var fallet med Floby och Vårgårda. Vad 
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Utsikt över Larvs hed från söder. Den rikliga förekomsten av fasta fornmin-
nen tyder på att heden haft en tidig och talrik bebyggelse. I historisk tid har 
den varit en viktig samlingsplats; här skedde samling, då soldaterna ryckte ut 
till landets försvar, och här skedde upplösning, då de återvänt till hembygden. 
Söder om heden ligger Onsjö, förr gästgivargård, tings- och marknadsplats. 

Foto G. Ewald. 

Fåglavik beträffar gick utvecklingen den orten förbi, ty efter några 
år tillkom nya järnvägar, vilka fick sin anslutning till Västra 
stambanan i Herrljunga. Det blev i stället denna ort, som med 
tiden blev marknadsplats. 

Onsjö marknad. 

Onsjö marknad var en av de största inom provinsen, berättas 
det. Här salufördes framför allt rikligt med spannmål, en given 
följd av platsens läge i grannskapet av den bördiga slätten. Ej 
blott råg utan även betydande kvantiteter korn och havre gick 
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den tiden i handeln som brödsäd. Tillgången på råg var nämligen 
begränsad, och den stod därjämte i ett avsevärt högre pris än de 
båda andra sädesslagen. Även vete salufördes, dock ej i några 
större kvantiteter. 

Slättbygdens spannmålsrikedom gjorde, att bönderna kunde 
ägna sig åt uppfödning av präktiga hästar, vilka alltid, uppmärk-
sammades på marknaderna, vare sig de var till salu eller ej. 
Vidare förekom uppfödning av svin såväl för eget bruk som avsalu. 
Därjämte salufördes varje höst en massa slaktfeta gäss. Ett tiotal 
gäss 'var väl det minsta man slaktade och saltade ned per medel-
stort hushåll, ofta det dubbla antalet, berättade en gammal 
tråvadsbo. 

Vad nötkreaturen beträffar kom en stor del från gäsenebyg-
den. Bristen på vinterfoder gjorde, att ägarna varje höst måste 
sälja en mängd stutar och kvigor. Var spannmålen dyr, kunde 
man köpa slaktdjuren så mycket billigare. Brödet var tarft (torf-
tigt) i allmogehemmen, men ingen behövde äta sovellöst. 

Rik bygd, som slätten varit i alla tider, fanns här en för-
hållandevis köpstark allmoge, och det hade städernas köpmän 
liksom Sjuhäradsbygdens gårdfarihandlare väl reda på. Följakt-
ligen sökte de sig hit så många som hade något att sälja. Här 
fanns stånd intill stånd i rader så långa som stadsgator. Här fanns 
gårdfarihandlare från Mark och Kind, de kuskade omkring från 
den ena marknaden till den andra med sina tyger och schalar m.m. 
Även tyghandlarna från Borås sökte sig hit; de kom på kvällen 
före marknadsdagen eller kanske först på samma dags morgon 
och återvände hem, så snart kommersen för dagen var slut. Gar-
vare från Vänersborg, Lidköping och Skara kom med stora lass 
av läder och sdle för avsalu samt köpte upp hudar och skinn, 
eller ock. tog de dessa i utbyte mot färdigberedd vara. Här fanns 
vidare hatt- och handskmakare, sadelmakare, smeder och koppar-
slagare, karamell- och pepparkaksgummor. Dessa senare kom 
från Kungälv och medförde stora lådor fullpackade med sötlim-
por, vetekringlor och pepparbröd, som hade en strykande åtgång, 
ty den tiden förekom inget finbak i allmogehemmen (1860- och 
70-talen). Hade far och mor varit på marknaden, skulle barnen 
och övriga hemmavarande ha en kringla, ett stycke pepparbröd 
och en polkagris var. Fattigt var det eljest. Så blev marknads- 



297 

dagen till en festdag även för de små. Drängarna köpte socker-
brev och förärade sina flickbekanta. Ju flera sockerbrev flickorna 
kunde lysa med vid hemkomsten, desto hedersammare, ty det var 
bevis för att man var omtyckt. 

Till och med en och annan guldsmed sökte sig hit. Fästfolk 
kunde alltså köparing på marknaden, och blivande brudpar gjorde 
ofta sina inköp här i stället för att resa till staden. För övrigt 
var det silvret, som intresserade gemene man. Hade dagens affärer 
gått bra, köpte kära far sig kanske en sölverbolle (bägare) att 
brukas vid högtidliga tillfällen och att dessemellan stå som pryd-
nad på någon hylla. Eller han köpte kanske en silversked för 
att kunna glädja sin hustru med den vid hemkomsten, en glädje 
som var henne väl unnad, ty ju fler silverskedar hustrun kunde 
ståta med i sitt skåp, desto större anseende hade huset, och för 
övrigt var pengarna inte borta. Det inköpta silvret representerade 
tvärtom ett sparkapital, som skulle gå i arv till barn och barn-
barn. Den nyvordne äkta mannen, som ville glädja sin hustru 
med en gåva av mera personlig art, kunde välja bland nipper och 
broscher. Fästmannen borde däremot undvika dylika gåvor för 
att inte sticka hål på kärleken. 

Även kopparslagare gjorde sina affärer huvudsakligen bland 
burget folk. Kopparkärlen i bondeköken vittnade liksom silvret 
i skåpen om välstånd och välmåga. 

Det stora flertalet marknadsbesökare hade emellertid ont om 
slantarna och höll sig därför till de husgeråd, som träslöjdaren 
laggat och format. De fanns i riklig mängd och var goda nog i 
vardagslag. Inte heller kostade de många ören i inköp, men tack 
vare den handeln kunde en hel del folk i den fattiga skogsbygden 
draga sig fram. 

Även psalmboken var en marknadsvara, ty den ingick i den 
s.k. brudbegåvningen, som bestod av »handskar, bok och ring». 
Bland böcker på bokhandlarens skiva fanns vidare Arndts Sanna 
kristendom, Scrivers Själaskatt och andra andaktsböcker, Bonde-
praktikan och Lilla lathund, som innehöll ränte-räknetabeller. 
Här fanns även gott om skillingtryck, såsom visan om Erik och 
Anna, Hjalmar och Ingeborg, Fången på Älvsborg, Lejonbruden 
m.fl. smäktande och tragiska kärleksvisor av den art, som den 
tidens ungdomar intresserade sig för. Men också bragden och äran 
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var representerade, såsom t.ex. i visan om Ryttmästare Silverlod 
och Kämpen Grimborg m.fl. Särskilt intresserade man sig för 
Grimborgs bedrifter, vilka man lokaliserade till den egna bygden. 

Bland tryckalstren fanns vidare en liten bok med titeln Troll-
och svartkonstboken numro 24. Men den låg inte framme till 
påseende för vem som helst, utan den fick man fråga efter, och 
det fanns allt fler böcker av liknande slag, sådana som var för-
seglade och som man måste köpa, innan man fick se i dem. Som 
sagt, det var rätt skiftande intressen den tidens bokhandlare hade 
att tillgodose ur sin låda. Stadgade och till åren komna personer 
tillhandlade sig företrädesvis andliga och rent praktiska böcker. 
Ungdomen åter intresserade sig mest för de berättelser, sagor och 
visor, vilka såldes som skillingtryck. Men det ena uteslöt inte det 
andra. Det kunde mycket väl hända, att en och samma yngling 
tillhandlade sig några visor, en troll- och svartkonstbok och en 
Luthers katekes. Med visorna kunde han förljuva stunderna i vän-
ners lag, i troll- och svartkonstboken kunde han bl.a. inhämta 
en del råd beträffande den nyckfulla kärleken, hur den skulle 
uppväckas, om flickan, han helst ville ha till maka, var likgiltig, 
eller hur den skulle återvinnas, om hon vänt sin håg till en annan 
o.s.v. Och katekesen? Ja, den måste han läsa för sitt medborger-
liga anseendes skull, ty det var en hederssak för såväl gammal 
som ung, att man kunde ge nöjaktiga svar på prästens frågor på 
de årligen återkommande husförhören. Nöjaktig kunskap i kristen-
domens huvudstycken var vidare ett villkor för att prästen skulle 
låta lysa till äktenskap för de unga, när den dagen kom. 

Borta vid skogsbrynet, en bit från den egentliga marknads-
platsen, höll Spå-Jcrhanna och andra kaffekäringar till. Här kunde 
man för några skillingar få sig en kopp kaffe att värma sig med, 
och på samma gång kunde man få veta sin framtid, när man 
druckit ur. Men då gjorde man klokt i att sticka till käringen en 
slant extra, ty ju bättre man betalade, desto lyckligare öden gick 
man till mötes. Varje kaffekäring hade två kittlar: en som stod 
på brandringen över den rykande torven och puttrade i ett och 
en med det »rena klara vattnet». Den förra kitteln spred en frän 
lukt av cikoria och andra kaffesurrogat, och lika frän var dryc-
ken, som serverades, men de flesta var inget annat vana vid, 
för många var en kopp kaffe till och med en nyhet. Gott eller 
inte gott, därom var inget resonemang — huvudsaken var, att 
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man fick den rätta spädningen från kitteln med det »rena klara», 
ty genom den vart kaffet förvandlat till en halva (kaffe och bränn-
vin). Käringarna smygsålde, och det gällde för dem att vara på 
sin vakt, ifall länsmannen skulle komma på besök. Han var inte 
långt borta, ty det ingick i hans åligganden att övervaka mark-
naderna. Men bara käringarna höll fred borta på sin kant och 
ej gav kunderna anledning till direkt anmälan, kunde de opåtalt 
driva sitt mer eller mindre lovliga näringsfång. Länsmannen be-
fattade sig högst ogärna med den sortens folk, det var s.a.s. under 
hans värdighet. För övrigt hade han nog att göra ändå. 

Det gavs många tillfällen till förfriskningar en dag som denna. 
Bönder och välbärgat folk reste väl sällan hemifrån, utan att de 
hade en slatt i lommaflaskan. Morgontimmarna kunde vara rätt 
kyliga, och då var det gott att ha något .som värmde, och träf-
fade man vänner och bekanta — ja, då skulle lommaflaskan upp. 
Den var så att säga inseglet på vänskapen. Kom man samman 
några stycken, var det ingalunda ovanligt, att först den ene och 
så den andre lät sin flaska gå laget runt. Men den, som bjöd, tog 
sig alltid först ett par klunkar, det var den tidens sed. 

Hade en häst eller ko bytt ägare, skulle man dricka köpe-
skål. Då halades flaskorna åter upp. Eller — man hade kanske 
allaredan tömt dessa. Ja, då gick man in på gästgivargården, och 
dit gick man under alla förhållanden, om det skulle vara rejält. 
Nu var det säljaren, som beställde fram, ty 

den pengarna får, 
han köpeskål består. 

Det var en oskriven lag, och den, som var mån om sin heder 
och ära, rättade sig naturligtvis därefter. 

I skänkrummet rådde en oerhörd trängsel, särskilt fram på 
dagen, då djur- och spannmålsaffärerna var avslutade. Här kunde 
man få hur mycket som helst av öl och brännvin, som såldes fritt 
och öppet, ty gästgivaren hade rättigheter. Inne under det låga 
taket var luften tjock av spritångor och tobaksrök, och man kunde 
både se och känna, att det fanns folk, som inte var rädda för att 
lossa på pungen i vänners lag. Här diskuterades dagens priser 
och dagens händelser, här berättades historier, ju mustigare och 
befängdare, desto roligare. Sorlet av röster och rungande skratt-
salvor hördes lång väg och lockade in än fler, ty litet var ville 
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vara med, där det gick muntert till. För en och annan var det 
mödosamt hoptjänta slantar, som gick, men man tröstade sig med 
minnet av en glad dag. 

De flesta stormarknader upphörde under 1880-talet. Sista 
marknaden i Onsjö hölls 1886 och sista tinget därstädes 1888. 
Mörlanda marknad bestod ända till 1906, vilket torde förklaras 
av gäsenebygdens mera isolerade läge. 



Kap. V. 

SAMHÄLLE. 

SAMHÄLLSKLASSERNA. 

De självägande bönderna. 

Det var stor skillnad, vad rang och värdighet beträffar mel-
lan den självägande bonden å ena sidan och torparen och back-
stugusittaren å den andra. Visserligen deltog bonden i arbetet på 
sin gård och åt vid samma bord som drängen och dagsverkaren, 
men icke förty var han dock husbonden. Tjänaren fick nogsamt 
erfara, att han var tjänare och ingenting mer. Till och med i 
familjekretsen gjorde sig rangskillnaden starkt gällande. Hus-
fadern var huvudet, hustrun och i all synnerhet barnen måste 
vara honom underdåniga. Det kamratskap, som kännetecknar 
våra dagars familjeliv, var okänt och otänkbart i våra far- och 
morföräldrars tid. Detsamma kan sägas om våra dagars samman-
slutningar och föreningar av skilda slag. Var det fråga om gifter-
mål, ja, då var ett svalg befäst mellan den besuttne och den egen-
domslöse. Grunden till den sociala rangskillnaden var alltså först 
och främst egendomsförhållandena. 

Men även mellan självägande bönder fanns skillnad. En 
bonde, som hade så pass stor gård, att han fick sin bärgning av 
den, hade större anseende än den, som t.ex. måste ligga ute på 
vägarna och köra på förtjänst. Om den senare hette det: Ah, en 
dåli falebonne, dän ä la ingenting mä. Den skuldfrie hade natur-
ligtvis större anseende än den skuldsatte. Hade han dessutom 
några tusen utlånade, höjde detta ytterligare.  hans anseende. En 
rik och myndig bonde, som kunde ge lån, titulerades för patron, 
en titel som för övrigt endast tillkom ägare av herrgård. 

Den rike bonden omnämnde man så här: En riker knase 
dän dare; dän väjer di inte upp så lätt; dän väjer upp både mäk 
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å däk; dän väjer upp en tre—fira sånna sum Stommarn. Eller: 
Dä ä en riker bonne dän dare, dän ä gor um minst ena tunna 
gull.' Och vidare: Se dän ä täter, dän står säk gott o.s.v. 

En bonde, som var ägare till en större gård, än den bönderna 
i allmänhet rådde om, eller som kanske var ägare till flera går-
dar, benämndes storbonne. — Jo, dä ä en rekti storbonne dän 
dare, hette det då. Och: Nu sa en tro, nu tänker Håkan slå på 
stort å bli storbonne. Jomän, nu har'en köpte hela Y—bo. — Såå, 
ja står'n räcken mä dä, så. (Larv.) 

Under 1920-talet kunde man få höra: Nu sätter di upp så stora 
hus här i sockna sum um di vore storbönner allihop. (Hudene.) 

Den skuldsatte bonden bedömde man så här: Han seter allt 
trångt, stackarn, skulder för alltihop. Han äger la inte stort mer 
än klära på kroppen. Så dän boen ä dä inte nå mä. Invände någon 
då, att mannens levnadsvanor snarare tydde på, att han hade det 
bra ställt, blev svaret: Stort mod, dä ä alltihop! Eller: 

Han seter allt trångt, stackarn. Skulder upp över öra. Så 
möe han kan vänna i pänga, så går dä åt te ränter å skatter. Så 
dän boen har å blåsa på, får se hur länge han står gott. (Edsvära.) 

En ofta förekommande inskränkning i den fulla äganderätten 
var de s.k. unnataka (undantagen). När den besuttne bonden på 
äldre dagar överlät sin gård till son eller måg, brukade han göra 
vissa förbehåll, först och främst beträffande bostad. Var han i 
goda ekonomiska omständigheter, byggde han sig en egen stuga, 
ena unnataksstuva. Ävenså brukade han göra vissa förbehåll be-
träffande levebrödet, såsom redan är berättat i ett föregående 
kapitel. Undantaget utgick dock endast så länge båda eller endera 
maken var i livet. 

Fanns ingen anhörig, som ville eller kunde övertaga gården, 
var det ingenting ovanligt, att den såldes med nämnda förbehåll. 
Priset rättade sig naturligtvis efter undantagets storlek och be-
skaffenhet, samt om en eller båda makarna var i livet. På 
små och svagbärande gårdar kunde ett undantag betyda åtskilligt, 
även om det var blygsamt i och för sig. Härtill kom att undan-
taget lätt kunde leda till slitningar och tvister, helst när oskyld 
skulle svara för detsamma. Folk, som hade andra möjligheter, 
inlät sig inte gärna i dylika affärer. 

1  =100.000 daler s:mt eller= 16.666 rdr 32 sk. riksgäld. 
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Hade någon köpt gd1 mä unnatakskjaring eller unnataks-
gubbe, omnämndes detta med både löje och medlidande. Blev det 
fråga om hur en sådan bonde hade det ställt beträffande sin 
ekonomi, formade sig orden vanligtvis så här: 

Ja, han har ju ena unpatakskjaring på gåln, å dän sa 
ha sett, dä va jevet. Så har'en ränter å druja skatter, så dä vell 
allt te, um han sa klara alla utlagera (utläggen). Då blir väl inte 
många pänga å russla (ödsla) må för en tocken. Eller: 

Ja, dän stackarn har allt tatt säk vatten över huvvet. För 
dä första sa han ju ut må stort unnatak, så skatter å ränta å jäll. 
Nu feck'en, kantro, inte inteckning på hele gåln för dä dålia unna-
takets skull utan måtte låna å gubben i N., å dä ä en sum vet å 
ta för säk. Så dän boen ramlar snart å skaft. (Hällestad.) 

En bonde i Kulling, som köpt en gård med undantag, tyckte 
att käringen var mer än vanligt seglivad. Så en gång, när han 
varit vid kvarnen och malt, tog han och blandade arsenik i gum-
mans grötamjöl. Gumman levde emellertid över, tack vare den 
omständigheten, att hon fick hjälp och botemedel i rätt tid. När 
man sedan kom underfund med att Mjölet var förgiftat, rymde 
bonden till Amerika. 

Till och med närskylda kunde tröttna på de gamle och deras 
undantag. När prästen en gång på ett husförhör talade om »den 
gamla människan, som skulle förkvävas och dödas», sade en pojke: 

Dä ä la farmor dä, hu lever så länge så! (Herrljunga.) 
På ett taxeringssammanträde blev det en gång ifrågasatt, om 

en bonde skulle taxe'ras eller ej. Ingen deklaration förelåg. Ord-
föranden vände sig då till en av nämndens ledamöter och frågade: 
Nå, vad säger N., som bäst känner till gubbarna där bort igenom? 
Svaret blev: Nej, den gubben är ingenting med. Visserligen har 
han en liten gåtaföttling,1  men stort om han kan reda sig på den 
utan skatter. (Hudene.) 

En liten eller en dålig gålaföttling betecknar alltså en liten 
obetydlig gård belägen på socknens utkant. Har man bara en 
liten gålaföttling, är man knappast erkänd som bonde den dag, 
som i dag är, än mindre förr. — Se, en bonde skall ha så pass 

i Vid läderberedning erhåller man ett tunnare och sämre läder av de 
delar, som omslutit djurets ben, föttlinga. Ordet ifråga betyder alltså dels 
utskjutande del, dels något mindervärdigt. Anförda talesätt tillhör närmast 
Gäsene härad. 1 Laske härad heter samma ord förning. 
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gård, att han kan reda sig på den, eljest är det ingenting att ha, 
är den nutida bondens mening. 

En bondes anseende var alltså i hög grad beroende av hans 
ekonomiska ställning. Hur det kunde gå om han förlorade sin 
förmögenhet, framgår av följande: 

Johannes J—n var en av H. sockens rikaste män på sin tid. 
Han ägde flera gårdar, och det var han som höll gästgiveri. När 
han och hans hustru kom in i kyrkan, reste sig hela församlingen 
upp för dem, ty de var ju så rika. De kallade Johannes för Stor-
gästgivarn. Men så gick han i borgen och gjorde konkurs. Sedan 
fick han nöja sig med en liten stuga nere på tån. Då sade de, som 
såg honom gå där: 

— Se, dar går Storjäsjivarn, han sum va så riker. Män nu 
har'en allt blett slaker len! 

Han hade hetat Storgästgivarn, men nu fick han heta Slaker. 
(Skölvene.) 

Att göra konkurs var genant. Den, som gjorde konkurs, åtnjöt 
sällan något förtroende i fortsättningen. Att göra konkurs, det 
var att bedraga sina medmänniskor. I ett och annat fall berättas 
så här: Men det var en hederlig konkurs, han gjorde, för var och 
en fick sitt. I dylika fall kunde man möjligen överse med fallisse-
manget. Men för det mesta var förhållandet det motsatta. Då gjorde 
mannen, som det gått ut för, klokast i att försvinna från orten, 
ju förr dess hellre. 

Orsaken till konkurserna var i de flesta fall en i obetänksamhet 
ingången borgensförbindelse. Man skulle även kunna säga, att de 
många procentarna hade sin dryga anpart i desamma, ty kom 
en bonde i händerna på dem, var det snart ute med honom. När 
den besuttne bondens söner en efter en flyttade bort för att bli 
sina egna, varnade fadern dem och sade: Vad ni gör, mina söner, 
så gå inte i borgen, för minns, att den som går i borgen, han går 
i sorgen! (Edsvära.) 

Gjorde de 'konkurs, var Amerika enda räddningen, för då 
var de så illa sedda efter den dagen. Mer än en, som det gått ut 
för, tog i förtvivlan sitt liv. (Hudene.) 

Med tiden fick man emellertid bevittna, att det fanns per-
soner, som kunde göra konkurs, utan att ta illa vid sig för det. På 
de många stationssamhällen, som uppstod i och med järnvägs-
byggandet, fanns folk som »satte upp affär den ena dagen och 
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gjorde konkurs den andra». Folkliga berättare tycker om att till-
spetsa sina påståenden, men om man byter ut dag mot år, kom-
mer man verkligheten på 1870- och 1880-talen ganska nära. En 
del affärsmän fick ackord och började om igen, och efter ett eller 
ett par misslyckanden, hade de det så bra förspänt, att de blev 
de främste på sin ort. Inte så bonden, hade han kursat ut, så 
var han slagen till slant för återstående delen av sin levnad. 
(Larv, Längjum.) 

Bönderna i körkebun (kyrkbyn) ansåg sig alltid för mer än 
andra bönder i socknen, ty de hade kyrkan. Kyrkbyn var alltså 
den förnämsta byn. Detsamma kan sägas om körkeroten (kyrk-
roten), den var förmer än någon annan rote i socknen. De längst 
bort belägna rotarna, utrota, räknade man inte så mycket med. 

På juldagen var det sed, att bönderna i kyrkbyn skulle bjuda 
med sig bönderna från de andra byarna eller rotarna till sina hem 
efter ottesångens slut. Då hade man en eller halvannan timme på 
sig, innan högmässan började, och, som sagt, då skulle alla som 
var hemma utombys fägnas. Det förpliktade alltså att bo i kyrk-
byn. Härom berättade en gammal man, född 1848, följande: 

I Hudene by fanns ett stort antal kvarnar på den tiden, jag 
var barn och växte upp. Min far var mjölnare och bonde tillika, 
mjölnare i egen kvarn. Så var fallet med de flesta bönder i byn. 
Under ökta (uppehållet), som var mellan ottesången och hög-
mässan, bjöd mjölnarna med sig hem var och en sina mäldare, 
och då vankades fägnad. Kyrkvärdarna tog hand om prästen och 
såg till, att han inte gick lottlös. Den dagen var det inget knussel, 
må veta. Den ene buarn ville vara lika god som den andre och 
bjöd frikostigt. Många kyrkobesökare, och väl de flesta, tog sig 
mer till bästa, än de mådde väl av. När man åter kom samman 
till högmässan, ångade det brännvin i hela kyrkan. Jag minns, 
att jag som liten pojk fick ont i huvudet av den vedervärdiga 
brännvinslukten. (1850-talet, Hudene.) 

Att kyrkbyn allmänt betraktades som den förnämsta byn i 
socknen torde grunda sig på gammal tradition, en tradition som 
förmodligen är åtskilligt äldre än kyrkan. Vilken socken man 
än väljer, spårar man den äldsta bebyggelsen i trakten omkring 
kyrkan. Här påträffar man hällkistor, bronsåldersrösen och resta 
stenar m.fl. fornminnen, under det att dessa i regel saknas i sock- 
20 
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Mor Stina. Foto från 1870-talet. 

nens utkanter. Även gårdarnas namn i utrotarna tyder på en 
senare bebyggelse. 

Vidare är att märka, att den bästa jorden finns i socknens 
centrala delar, alltså i närheten av kyrkan. Detta gäller såväl 
den ena som den andra socknen. Med bättre gårdar följde högre 
välstånd, vilket naturligtvis gjorde sitt till att bönderna i kyrk-
byn kunde anse sig något förmer än de, som t.ex. bodde på sock-
nens utkanter »långt borta från all ära och redlighet». 

Skrivkunniga bönder åtnjöt alltid ett visst anseende. Den, 
som var skrivkunnig, fick alla viktigare uppdrag inom socknen, 
och honom frågade man till råds, när det var något särskilt. En 
sådan klok och skrivkunnig bonde var t.ex. häradsdomaren i 
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Elis Andersson, född 1822, hemmansägare och en god representant för sin 
tids allmoge. Foto frdn 1880-talet. 

<landa, Sven Andersson. Var det något, som skulle skrivas, såsom 
köpebrev, testamente, bouppteckning eller arvskifte, hette det: Vi 
sa be harasdomarn kåmma hit. Eller: Vi sa tala må harasdomarn 
å fråga honom te råss. (1840- och 1850-talen, Hudene.) 

Var fadern skrivkunnig, lärde han i regel upp sin son, eller 
den av sina söner, som han ansåg bäst skickad till att övertaga 
gården liksom uppdragen efter sig. I brist på son lärde han kanske 
upp sin måg. Så gick skrivkunnigheten liksom i arv inom vissa 
släkter. I de fall mågen fick träda i sin svärfaders ställe, tog socken-
borna även hänsyn till hans släkt, och kanske mest den. Var den 
välkänd och bosatt inom socknen, godtog man mågen utan vidare, 
förutsatt att han kunde sin sak. Var släktens anseende däremot 
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ej det bästa, betackade man sig, även om personen ifråga var en 
aktningsvärd man i och för sig. — Må så vara, sade man då, 
men äpplet plär sällan falla långt från trät. Och var han utsock-
nes — ja, då kunde man hänvisa till, att man än inte behövt gå 
över ån efter vatten. Då hade man andra och väl förtjänta män, 
som kunde axla den kappan. 

När gamle häradsdomaren i ()landa lade sina ögon samman 
för alltid, övertog Petter Andersson i iispeslätt en god del av hans 
privata skrivgöromål. Meningen var, att Petter skulle läsa till 
präst, men så inlät han sig i fruntimmersaffärer, och därmed 
förverkade han rätten till vidare studier. Han var emellertid det 
oaktat en klok karl, och skriva kunde han. Så här berättas det 
om honom: 

Petter i Äspeslätt var den styvaste, som fanns i hela Huda 
socken på sin tid. Ja, det fanns väl inte många socknar, som 
hade maken. Han skrev köpebrev och testamenten, han gjorde 
bouppteckningar och arvskiften och ombesörjde lagfart. Vad som 
påfordrades, så kunde han. Länsman N. i Grude rådgjorde ofta 
med honom, då det var något särskilt. Petter var lika god som 
länsman och häradsskrivaren tillsammans. Ett gott förstånd hade 
han, och kunskaper fattades honom inte heller, för, kanveta, han 
hade studerat vid Skara skola. (Hudene.) 

Alla viktigare uppdrag inom socknen benämndes förtroende-
uppdrag, ty beträffande dessa kunde endast sådana personer, 
som åtnjöt allmän aktning och allmänt förtroende, komma ifråga. 
Ett sådant uppdrag höjde emellertid än ytterligare personens an-
seende, såsom t.ex. att vara nämneman (nämndeman). Var denne 
därtill den äldste bland nämndens ledamöter, titulerades han 
harasdomarn (häradsdomaren), vilket var en särskild heder. Vis-
serligen var det häradshövdingen som utnämnde, men han förbi-
gick sällan den äldste i nämnden. 

Att vara körkeval (kyrkovärd) var likaså en stor ära. Många 
ställde socknens båda kyrkovärdar t.o.m. framom nämndeman-
nen. Förutom hederlig vandel skulle dessa även vara kända för 
nit och gudsfruktan. Naturligtvis var det även mycket hedersamt 
att tillhöra socknens kyrkoråd. Efter 1842 tillkom ytterligare ett 
råd, nämligen skolrådet, men som regel förenades kyrko- och 
skolråd i samma personer. År 1862 tillkom särskild kommunal-
ordförande samt kommunalnämnd. 
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I skämtsamt tal kallade man dem, som tillhörde socknens 
nämnder och råd för stöttepinna, någon gång stöttepelare. (Eds-
vära, Kvänum.) 

Alla förtroendeuppdrag var oavlönade. Kommunalordföran-
den erhöll dock någon ersättning för tidsspillan och direkta ut-
lägg. I övrigt fick han liksom ledamöterna i nämnder och råd 
uppoffra sig för hedern och äran. Det var först mot 1800-talets 
slut man började med årliga anslag till kommunalordföranden. 

Den myndigaste och duktigaste mannen i byn, den som bäst 
kunde styra och ställa, brukade man kalla för kongen, det var 
kongen i den eller den byn. Från första början har man antag-
ligen velat hedra duktiga personer med detta namn, men med 
tiden vart det si och så med den hedern, ty det var allt för många, 
som ville upphäva sig till kungar i byn utan att äga nog pondus. 
Och översitteri tålde man inte. 

Anders-Petter och Glader satt på gästgivargården i Vårgårda 
och drack öl. Då kom en tredje person, som tillhörde samma färd-
lag, och erinrade om att det var på tiden att resa hem. Anders-
Petter, som gärna ville vara för mer än andra, sade då: 

— Män dä ä la ja, sum ä kongen i vår bu. Så här har du inget 
å seja te um. Sätt däk nu ner å dreck ett glas öl mä! Vi hinner 
allt hem te läggedags, sa du få se. 

Visserligen var Anders-Petter bonde och ägare till gård i byn, 
men efter den dagen fick han heta Kongen på Trummetorpet. 
Bönderna i byn menade som så, att de redde sig den kungen för-
utan, men på torpet kunde han vara kung bäst han gitte, ty där 
fanns inga bönder att regera över. I detta och flera liknande fall 
torde kunganamnet närmast vara att betrakta som öknamn. 

I många fall har namnet ifråga gått i arv till barn och barn-
barn, som framgår av dylika namn som Kong-Anders, Konga-
Lena, Konga-Pera Karl, Konga-Pera Stina, Prinsen, Arvprin-
sen m.fl. (Södra Härene, Edsvära m.fl. socknar.) 

Vidare gällde som god regel, att bönder skulle tala böndernas 
språk. Om någon talade annorlunda, än bönderna i allmänhet 
gjorde, sade man, att han var stortalir. Fasa stortali kar, hette det 
då. Eller: inte måttlit va dän å stortali. Det var bara högfärd och 
fåfänga. Att prästen talade ett annat språk, det var som sig borde, 
ty han var präst, och det hörde liksom hans ämbete till. Det- 
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samma gällde domare och andra högtstående ämbetsmän. Men 
beträffande gemene man förhöll det sig annorlunda. En stortalig 
led man inte. (Tråvad.) 

Ordet stortalig förekommer någon gång i betydelsen av stor-
ordig och skrytsam. Var inte så stortalig! heter det då, och: Skryt 
lagom! Men i så fall är det äldre personer, som använder tale-
sättet. Ordet storordi är vida vanligare. 

Som av det föregående redan framgått, var en persons fram-
komst och anseende i hög grad beroende av hans ekonomiska 
ställning. Kunde man ge sina barn ett ordentligt arv, jämnade 
man vägen för dem till ekonomiskt oberoende, heder och ära. Det 
var alltså ej utan orsak, som folk slet och arbetade och samlade 
på kistbottnen. I de flesta fall föredrog bondens söner att förbli 
bönder, men var det någon av sönerna, som hade särskild lust 
och fallenhet för studier och fadern hade de ekonomiska förut-
sättningarna, kunde denne få gå läsvägen. I regel var det endast 
en av sönerna, som fick studera, stort det, och i de flesta fall valde 
denne i enlighet med föräldrarnas önskan att bli präst. Det var, 
skulle man kunna säga, förutsättningen för att han skulle få 
lämna bondeståndet. De övriga barnen erhöll då gottgörelse på 
ett eller annat sätt, t.ex. ett så mycket större arv som studierna 
kostat fadern. 

Då egendomen betydde så mycket för trygghet och oberoende, 
ära och anseende, är det självklart, att man skulle lägga stor vikt 
vid densamma vid äktenskaps ingående. 

En förmögen bonde yttrade en gång med tanke på sina upp-
växande döttrar, att han hoppades, att ingen av dem skulle behöva 
gifta sig med en fjärdingsbonde, d.v.s. ägare till blott ett fjärdedels 
hemman. (Längjum.) 

Fjärdingsbonden å sin sida gifte inte gärna bort sin dotter 
med en åttingsbonde. Med andra ord: man eftersträvade likställig-
het beträffande förmögenheten. I regel var det föräldrarna, som 
länkade samman äktenskapen bland de besuttne. Dock är att 
märka, att detta gällde slättbygden i högre grad än skogsbygden. 
Tjänstfolket åter bekantade sig med varandra och gifte sig utan 
så många om och men. 

Om en flicka inlät sig i olovliga förbindelser med t.ex. går-
dens dräng och råkade i omständigheter, var det ingen annan 
råd, än att hon fick gifta sig med denne, men mången gång tog 
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föräldrarna så illa vid sig för den vanheder, dottern då drog över 
dem, att sorgen lade dem i en förtidig grav. Ännu värre var det, 
om dottern kom i omständigheter och barnafadern svek henne. 
Sådant kunde också hända. Då fick någon bönaman i uppdrag 
att böna bort dottern till vem han först och bäst kunde; då var 
det inte fråga om stånd och villkor längre. 

Storgubbarna, herrarna och uppkomlingarna. 

Med stor gubba menas personer i framstående samhällsställ-
ning, såsom affärsmän, tjänstemän, rentierer m.fl. Om storbönder 
står såsom motsats till småbönder, skulle man kunna säga, att 
storgubbar står såsom motsats till småfolk. I en del fall är stor-
gubbar liktydigt med folk, som tack vare goda inkomster kan 
leva högt. 

Harra (herrar) är sådana som tillhör någon adlig eller högt-
stående tjänstemannasläkt. Förr räknades inga andra som her-
rar. (Larv.) 

Häradshövding Stenberg i Alingsås hade jaktmarker i norra 
Kulling. När han en gång befann sig på väg till dessa, fick han 
höra skott och hundar, som skällde. Han vände sig då till en 
bonde och frågade, vad det kunde vara för jägare. 

Ja, svarade bonden, dä ä la halljonga-harra sum ä ute 
å kleckar. 

Halljongaharra, upprepade Stenberg och tog sig en fun-
derare, det finns väl inga herrar i Herrljunga. 

Med herrar åsyftade bonden affärsmän och tjänstemän från 
samhället ifråga. Häradshövdingen åter höll på den äldre upp-
fattningen, enligt vilken herre är liktydigt med man av adlig börd. 

Se harra, di ä utkämna d adel. Häradshövding Hessle på 
Trollabo till exempel, det var en verklig herre det. Han var enkel 
och flärdfri, han gjorde inte mycket väsen av sig. Den kunde man 
tala med precis som en vanlig bonde. En verkligt fin och snäll 
herre. (Hudene.) 

Liknande berättas om major Gyllenhaal på Höberg. Han var 
som en far för hela den bygden. Vem som än råkade i trångmål, 
gick han fram till majoren och talade med honom. Han gav goda 
råd och hjälpte, så långt i hans förmåga stod. Ingen var för fat- 
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tig och ingen för ringa, han räckte till för alla, fast han var en 
så hög herre. (Norra Vånga.) 

Uppkomlingar. Om en bonde eller vem det vara månde arbe-
tade sig fram till en bättre ställning, omnämndes detta med akt-
ning. Men om den, som kommit sig upp, höll sig till folk i högre 
samhällsställning, än han tidigare umgåtts med, och i all synner-
het om han började kalasa å slå på stort, väckte detta ogillande. 
Då hette det till exempel: 

Nu räknar han säk te storgubba, nu vell han inte se uss 
bönner. Nu ä vi för små för'n, kantra. Och vidare: 

Ah, en vanli' bonne, fast han töcker säk vara nå. Eller: 
en sum tror säk vara nå. En sum kåmmet säk upp lite. En sum 
kåmmet säk upp på en pinne. Ah, en rekti' skit. En skitvektir 
en o.s.v. 

Var en dylik uppkomling svår mot sitt arbetsfolk, skrädde 
man inte orden. — En rekti flåbuse te kar! hette det då. 

Uppkomlingen stramade gärna upp sig för att imponera på 
bönder och gemene man. Kom en fattig bonde, räckte han honom 
ett finger eller två. Det var i stället för handslag. Han gjorde 
anspråk på att få heta herre eller patron och fick det också. Sär-
skilt fattiga gäldenärer och hjälpsökare var angelägna om att 
stämma honom välvillig och slösade med beröm och hedrande 
tilltal. 

Den oberoende och självständige bonden erkände aldrig en 
dylik uppkomling som verklig herre. Det berättas, att bönderna 
var försmädliga och gycklade med herretiteln. Gjorde de någon 
gång bruk av den, var det med en underton av ironi. I deras ögon 
var uppkomlingen bara en harre te knäna, en halvharre, en sket-
harre. (1870- och 80-talen, Södra Härene, Edsvära m.fl. socknar.) 

Halvharra, det var folk, som kommit sig upp tack vare lyc-
kade spekulationer och affärer, det var folk, som hade preten-
tioner och levde högt. Under 1860-talet konkurrerade tvenne hand-
lare om spannmålen på Fåglavik, nämligen Larsson och Wik-
ström. Den senare vann och blev snart en mäkta rik man. Han 
gav lån till dem, som behövde låna, och fick heta patron. Larsson 
däremot tilltalade man med namnet, rätt och slätt, eller herr Lars-
son, om det skulle vara särskilt bra. (Larv.) 

Procentare. Det var en bonde i Kulling, som var vida känd 
under namnet Rike-Bengt. Han gav lån mot inteckningar, och så 
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Patron P. D. Wikström, spannmåls- och diversehandlare. 
Foto frdn 1890-talet. 

passade han på att kräva igen pengarna, då det blev dåliga tider 
för bönderna. När dessa inte kunde betala, tog han deras gårdar 
för litet och inget. På så sätt slog han under sig gård efter gård. 

— Se, gåln är ju min, brukade han säga, när han gett lån 
till någon bonde, män han får la seta dar så länge! (Tarsled.) 

Innan bankerna blev allmänna, fanns det gott om procentare 
av detta slag, gamle Holmarn till exempel. Han gav lån till fattiga 
bönder mot inteckning i deras gårdar och återfordrade pengarna 
under en eller annan förevändning i dåliga tider. Kunde låntagaren 
inte anskaffa pengar inom föreskriven tid, tog han gården för litet 
nog många gånger. Vidare var de räntesatser, han betingade sig, 
oerhört höga. Kunde låntagaren inte betala räntan på dagen, var 
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det snart ute med honom. Då höjdes räntan med en procent för 
varje dag, som gick över förfallodagen. På så sätt blev Holmarn 
genom sin låne- och räntepolitik ägare till ett stort antal gårdar 
och inte mindre än fyra av ortens bästa vattenkvarnar. 

Vilken hög procent dylika långivare understundom beräk-
nade, framgår av följande: 

Wikström var en hund att hugga för sig. Lånte man 100 kro-
nor, fick man bara 90, men likafullt tog han ränta för jämnt 100. 
I de värsta åren lånte han aldrig ut för mindre än 5 procent i 
månaden. Det blev ju hela 60 kronor om året i räntor på de nittio. 
Med tiden slog han av till 4, sedan 3, så 2 och slutligen 1 procent. 
Men vilken procent det än var fråga om, så gällde den för måna-
den, aldrig längre. Även med 1 procent fick låntagaren betala inte 
mindre än 12 procent eller, om man beräknar procenten på de 
nittio, 13 och däröver. Jo, som sagt, den gubben visste att ta för 
sig, så det förslog. Han knöt upp rumpan på många, både bönder 
och andra. Med andra ord, gubben bringade sina gäldenärer i 
konkurs, och därmed förtog han dem också humöret. (Larv, 
Hällestad m.fl. socknar.) 

Den rike bonden i Lystorp i Hov kallade de för Gullfoten, 
emedan han var så rik. Procentare var han också. (Källunga.) 

Herrgårdarnas underlydande. 

De stora godsen eller herrgårdarnas underlydande benämndes 
gossara. Man brukade även omnämna dem efter den gård, under 
vilken de hörde, såsom bjärttorpara, hovskera, sjötorpara. I an-
förda fall syftar namnen på Bjärtorp, Stora Hov 1  och Sjötorp.2  
För endast något tiotal år tillbaka var dylika namn ganska van-
liga. Nu har statar- och torparfolket emellertid försvunnit, och 
därmed har även namnen ifråga fallit bort. 

När drängen och pigan kommit överens om att gifta sig, hörde 
de sig för efter ett ledigt torp, och så utbytte den unge mannen 
drängtjänsten mot dagsverksskyldigheten under någon herrgård. 
Med ett tredarstorp kunde han fullgöra harrgålsrätten under tre 
veckodagar och uträtta sina egna göromål under de tre återstående. 
Många, och väl de flesta, förblev sittande på sina torp, så länge 

1  Bjärtorp och Stora Hov, gårdar i Tråvad-Fyrunga socknar. 
2  Sjötorp, gård i Larv. 
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Sjötorp är en av de större gårdarna inom Laske härad. Enligt sägnen ödelades 
gården av mordbrand 1529. Anledningen till branden var den, att gårdens då-
varande ägare, Matts Kalle, i mötet på Larvs hed nämnda dr tagit böndernas 
parti, vilket herrarna betraktade som svek och förräderi. Mordbranden var 
Ture Jönssons verk, trodde man. Även Kai les gård Hallanda i Gäsene öde-
lades på samma sätt, men Gustav Vasa lät bygga upp båda dessa gårdar med 
rikets medel, och även i övrigt blev Kalle rikligen lönad för sin trohet mot 

kungen. Foto V. Rehnberg 1946. 

hälsa och krafter stod dem bi, för att på äldre dagar flytta in i 
någon backstuga på sockenallmänningen eller i bästa fall till någon 
son eller dotter. Men det fanns även en och annan torpare, som 
arbetade sig fram till bättre samhällsställning. Efter att .ha dags-
verkat på herrgården under några år, övertog han kanske en 
arrendegå'rd, och var lyckan med, blev han med tiden ägare till 
egen gård. Mycket berodde på, om herrgårdens ägare hade hjärta 
för sina underlydande och ville hjälpa dem fram. 

Ville någon säga upp sitt torp, skulle det ske före Tomas-
mässan. Då hade han ett år på sig. Enahanda var förhållandet, 
om godsägaren ville göra några förändringar. Var torparen inte 
uppsagd före Tomasmässan, kom ingen uppsägning ifråga än på 
ett år. (Larv.) 
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Prästen och klockaren. 

Om man bortser från herrgårdarnas och storgodsens allena-
rådande herrar, var prästen den mest betydande personen i såväl 
den ena som den andra socknen. Var han verkligen intresserad 
av församlingen och församlingsborna, var det ej svårt att vinna 
den enkla och okonstlade allmogens förtroende, och där förtro-
ende fanns, fanns också tro och förtröstan på prästens ord. Upp-
riktighet och ärlighet satte man framom allt annat. 

Så här yttrade sig en gammal allmogeman om en präst: 
— Ja, se maken till präst, det får vi aldrig. Stod jag till 

exempel vid kyrkporten, när han kom och skulle gå in i kyrkan, 
så nog kom han och slog i hand och frågte, hur det stod till. Och 
aldrig var han stor på't. Nejdå, man kunde tala och resonera med 
honom som en anner. Och hade en händelsevis något att bju' på, 
då han kom hem och döpte ungarna, så var det aldrig fråga om 
det, utan att han höll tillgodo. Och så han kunde predika. Ja, ni 
skulle hört honom. Det var minsann inga tomma ord. Nej, som 
sagt, maken får vi aldrig. 

Men den lärde och världsfrämmande prästen, han som höll 
sig på förnämligt avstånd från folket, honom var man likgiltig 
för. Hans många meriter och förfinade talekonst vägde fjäder-
lätt i jämförelse med den förres egenskaper. 

En prästman, som på sin tid betydde ofantligt mycket för 
sin församling, var prosten Nils Magnus Stenholm i Floby. Född 
1818 kom han till Floby som komminister 1855, blev kyrkoherde 
därstädes 1862, kontraktsprost 1869, död 1908. Han var alltså 
verksam i en och samma församling i inte mindre än 55 år. 

Att denne prästman kom att betyda så mycket, samman-
hängde först och främst med hans intresse för bönderna och deras 
dagliga gärning. Han intresserade sig för deras lantbruk, deras 
trädgårdar och rekommenderade lämpliga fruktsorter och träd. 
Han gav råd angående boskapen, husbyggen och affärer. Själv 
var prosten Stenholm en av pastoratets största jordbrukare. Dels 
hade han sin stora prästgård, dels inköpte han flera mindre går-
dar, vilka han förenade till en enda gård, nämligen österåsen. 
Denna gård omfattar inte mindre än 2 3/32  mtl. Styv agronom för-
stod prosten även att göra sitt jordbruk lönande. Han visste vad 
kalken betydde för klöverodlingen, han visste att man bör byta 
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utsäde allt emellanåt och att goda avelsdjur var förutsättningen 
för en lönande boskapsskötsel. På så sätt blev prostens gårdar 
verkliga mönstergårdar. Varenda bonde intresserade sig för att 
se, hur det växte på prostens gärden. Vilken råg han hade, axen 
hängde stora och tunga, det var råg som avkastade, det! Och 
vilken klöver, tät, hög och rikbla dig! Där kunde man se, att kal-
ken gjorde verkan. Och vilken havre, strån som käppar, det var 
makalöst! När man hade ärende till prästgården, diskuterade man 
sädessorter och utsäde m.m. Ett kommande år kanske man kunde 
få köpa utsäde i prostgården? På så sätt fick man bättre gröda 
också på de egna åkrarna. Så skaffade man sig avelsdjur av prost-
gårdens ras. Tack vare allt detta undergick ortens näringsliv en 
stor förändring till det bättre. 

Man hade ett sådant förtroende till prosten Stenholm, att vad 
man än skulle företaga sig av vikt, såsom köp och försäljning av 
gårdar, placering av lån eller inteckningar, borgensförbindelser 
m.m., ja, till och med äktenskaps ingående och andra familje-
angelägenheter, ville man rådgöra med prosten. Han tvekade ald-
rig att ge råd, goda och välvisa råd, som ingen behövde ångra, att 
han följde. 

Sådant var umgänget med den gode prosten i vardagslag. När 
söndagen kom, bänkade man sig mangrant i kyrkan för att höra 
honom läsa och utlägga dagens heliga evangelietext. Det gjorde 
han på ett enkelt och okonstlat sätt, så att alla förstod hans mening 
och kände sig uppbyggda till sin inre människa. Förtroendet fanns 
där förut. Det var så roligt att höra prosten predika, sade man. 
Han var så god, och han talade så klokt och förståndigt. Det var 
lugn och värdighet i hans tal. 

Så återvände var och en till sitt efter gudstjänstens slut, glad 
och uppbyggd, för att nästa dag åter gå till sina sysslor. Se pros-
ten, det var då en verklig präst, det. (Hällestad.) 

I äldre tid fäste man sig rätt mycket vid prästens utseende. 
Den reslige prästen med det ljusa håret uppstruket över Pannan, 
de klara blå ögonen och den frimodiga blicken tyckte man om. 

— Å, han står dar så juser å granner, sade gummorna om 
honom. När han står för altart i sin skrud, ä dä änna sum en såge 
en Harrens uppenbarelse. 

Men den mörklagde prästen var man inte lika glad över. 
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På 1860-talet utnämnde Kungl. Maj:t en lektor i Skara till 
kyrkoherde i Larv. Pastoratet var nämligen regalt på den tiden. 
Prästen hette Cederin, men den led de goda larvaborna inte. Orsa-
kerna var flera, vilka jag emellertid förbigår här utom en: hans 
mörka hy och svarta skägg. 

När gummorna gick hem från kyrkan, suckade de och sade: 
— Ja kan inte förstå, vaför vi fått uss en så svarter å gröm-

mer präst. Män dä ä la för våra sunders skull, så vi har la inte jort 
uss bätter förtjänta. (Larv.) 

Liknande berättas från flera andra socknar. I Lekåsa hade 
man en gång i tiden en präst, som man kallade för Malatt, för 
han var så mörk. På samma sätt var det med prosten K. i Alguts-
torp. Den trodde de var av ett annat slags folk, emedan han var 
så mörk, och det fick han höra talas om. Då tog han till text en 
söndag: 

— Se icke på mig, att jag så mörk är, ty solen haver bränt 
mig! (Södra Härene.) 

Klockaren var en betydande person i den gamla tiden. Han 
kom i rang näst prästen. Han skulle kunna sjunga, läsa och skriva, 
han skulle vara ärlig och pålitlig, så att man tryggt kunde anför-
tro honom vården av kyrkans egendom, såsom nattvardskärl, 
mässkrud och brudkrona. Vidare skulle han kunna slå åder och 
ympa (vaccinera). Det var många och stora krav man ställde på 
en god klockare. »Han skulle allting bestyra», heter det enligt 
ett gammalt talesätt. 

Vad de kyrkliga uppdragen beträffar, skulle klockaren vara 
närvarande vid alla kyrkliga förrättningar, ej blott gudstjänsterna 
utan även vigslar, dop, kyrktagning och jordfästningar. När präs-
ten kallades i sockenbud, skulle klockaren göra honom sällskap, 
om den förre så fordrade. Vidare skulle han vara närvarande vid 
förskrivningar och husförhör, som hölls varje höst. 

I äldre tid var det ej så vanligt med orglar i kyrkorna. Då 
var det klockaren, som tog upp psalmen och ledde sången. Fanns 
orgel, var den naturligtvis ett gott stöd. Det var emellertid ej kloc-
karens göra att spela orgel, utan i den mån man anskaffade så-
dana, anställdes särskilda organister i de större församlingarna. 
Men klockaren svarade för sången. 

Stundom kunde det vara si och så med vänskapen mellan 
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prästen och klockaren, men i allmänhet rådde ett gott förhållande. 
Ett gammalt talesätt, som man lagt i prästens mun, lyder så: 

— Hav tack, min broder, därför är vi två, för vi ska hjälpas åt. 

Förenade tjänster. 1842 års folkskolestadga medförde åtskil-
liga förändringar. Enligt denna lag måste folkskolor inrättas och 
folkskollärare tillsättas. I de flesta fall förenade man lärartjänsten 
vid socknens kyrkskola med organist- och klockartjänsten. Detta 
kallades förenade tjänster, och sådana är mycket vanliga i Väster-
götland med dess i allmänhet små socknar. 

Visserligen var det en god sak med inrättandet av folkskolor, 
så att barnen fick lära sig läsa och skriva, menade gubbarna, men 
var skulle man göra av de många folkskollärarna, när de blev 
gamla och orkeslösa? — Dä blir olöckelit, för en får dum på 
sockna. 

Så illa gick det verkligen med en och annan skollärare, som 
inte skötte sig, men för övrigt har farhågorna visat sig vara ogrun-
dade. 

Till en början titulerades folkskolläraren allmänt för mäster, 
men som mäster var en vanlig titel för skräddare och skomakare 
m.fl. yrkesmän, ansåg man sig böra skilja på mäster i skolan och 
andra mästare. Så fick den förre heta skolernäster eller skole-
mästarn. Med tiden utbyttes mäster mot lärarn eller skollärarn. 
Ännu vid sekelskiftet förekom såväl mäster som lärarn i tilltal. 
Det nu så vanliga magistern i tilltal är en senare tids påhitt och 
har tydligen spritt sig från städerna till landsbygden. 

Är folkskolläraren tillika klockare och organist tituleras han 
vanligtvis kantor. 

Stöten. Till kyrkobetjäningen i äldre tid hörde även den s.k. 
stöten. Han skulle vaka över att folk inte satt och sov i kyrkan, 
under det prästen predikade. Den, som somnade, fick sig en stöt 
av gubbens långa käpp. I det övervägande antalet fall var det 
någon f.d. soldat, som hugnades med sysslan ifråga. Visserligen 
var soldaten i allmänhet väl hållen, men efter avsked ur krigs-
tjänsten var hans ställning inte längre densamma. Då bodde han 
på sockenallmänningen bland andra fattigstackare, avklädd både 
plåt och plym och annan härlighet, och som kyrkstöt led bönderna 
honom inte mer än nätt och jämnt, ty själva sysslan var dem för- 
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hatlig. Var det någon som råkade somna, var hans grannar i bän-
ken inte sämre än att de kunde väcka på honom. Förstod stöten 
sin sak, stötte han inte till vem som helst i första taget. Men 
gällde det att hålla efter pojkar, som stimmade på läktaren, eller 
pigor, som trängdes om sittplatserna i de trånga bänkarna, hade 
man ingenting emot att stöten ingrep. Vanligtvis var han föremål 
för mera löje än aktning. Själv ansåg han sig emellertid vara en 
högst betydande person. Enligt folkhumorn räknade han sig till 
prästerskapet. 

Gubben Rang var kyrkstöt i önum, och det var han så karig 
(viktig) för, att det inte var måttligt. Så en gång var det stor be-
gravning på en gård i önum. Förutom församlingens egen präst 
och klockare var även grannförsamlingens präst och klockare 
inbjudna. Även de båda stötarna fick vara med på ett hörn. Dagen 
efter var det någon, som träffade Rang och frågade då, vad det 
var för gäster på middagen. 

— Ja, sade Rang då, först var det vi prästerskapet. Det var 
jag, Norén och Borell. Så var det Ternstedt, Kindkvist och 
Sven Hill. 

Härvid är att märka, att Rang omnämnde »prästerskapet» i 
följande ordning: Stöt, klockare och präst i hemsocknen, så präst, 
klockare och stöt i grannsocknen. (Tråvad.) 

Talesättet ifråga tillskrives även klockaren eller någon annan, 
som hade med den allmänna gudstjänsten att bestyra. 

Soldaten, hantverkarna m.fl. 

Soldaten kom i rang näst klockaren. Vare sig det var fråga 
om bröllop eller begravning, så skulle soldaten för roten vara 
med. Vid dylika tillfällen bar han uniform med livrem och bajo-
nett. Korpralen åter bar livrem med huggare, kask, plåt och plym. 

Likaså var det en självklar sak, att soldaten skulle vara med 
på husförhöret och det kalas, som sedan följde. Soldaten kunde 
både läsa och skriva, så han behövde minsann inte skämmas för 
sig. Det var få bland gemene man, som kunde vad han kunde. 
(1860- och 70-talen.) 

Soldatens lön var obetydlig, och det lilla soldattorpet avkas-
tade i regel ej så mycket, att det kunde föda sin man, helst om 
han hade familj. En och annan soldat utökade sitt lilla lantbruk 
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genom att arrendera en bit jord av någon bonde, som var villig 
att avstå sådan, eller han övertog kanske något mindre obesatt 
herrgårdstorp mot arrende. Det förekom även att soldaten genom 
giftermål fick det så pass bra, att han kunde köpa eller arrendera 
en mindre gård för att sedan leva som bonde. Under de veckor, 
som soldaten låg ute på heden, skötte hustrun med barnens och 
goda grannars hjälp de viktigaste göromålen. 

En annan möjlighet till ökad inkomst var att arbeta mot 
dagspenning, men vida vanligare var att soldaten slog sig sam-
man med en eller ett par kunniga arbetare, varefter man åtog sig 
stensprängning, brunnsgrävning, källarbyggen och dylika arbeten. 
Dessa arbeten betalade sig bättre än att gå dagsverken och pas-
sade bättre för soldatens kynne, ty här kunde han bli den ledande 
i laget. En annan fördel var att man arbetade helt självständigt. 
Man kunde t.ex. arbeta den tid av dagen, man själv fann fördel-
aktigast. Det förekom även att soldaten ägnade sig åt skomakeri 
eller annat hantverk under sin lediga tid. 

På äldre dagar, då man inte rådde med kroppsarbetet längre, 
brukade en del soldater göra bruk av sina kunskaper i läsning och 
skrivning på så sätt att de åtog sig barnundervisning. Det var 
alltså många yrkesgrenar soldaterna frestade på vid sidan av 
den egentliga tjänsten. 

Smeden representerade ett aktningsvärt yrke och titulerades 
mäster. Med sina starka armar och hårda nävar var det en man, 
som kunde sätta sig i respekt, om så tarvades. Att bråka med 
honom var inte rådligt, ty 

Gu' tröste den, som en gång i harmen 
får smedens näve i skallen. 

heter det i »Smedens visa». 
Av landsbygdens smeder höll sig en del med lärlingar, andra 

inte. I senare fallet fick bonden eller den, som ville ha något ut-
rättat hos smeden, själv biträda som hantlangare. Det gällde 
alltså att komma överens om viss dag. Detta kallades att tinga 
smen. Smeden smidde och hans medhjälpare drog bälgen och 
skötte storsläggan. Då gällde det emellertid att slå rätt, varom inte 
kunde själve smeden slå gnistor så att det både oste d brände, ty 
han hade vanligtvis inte lån ger trå å räcka på. Kol och järn bru- 
21 
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kade bönderna själva tillhandahålla. De flesta smeder var även 
hovslagare. 

Garverier fanns ett här och ett där; de flesta låg i städerna 
eller städernas närhet. Till dessa sände man endast hudar efter 
nötkreatur för beredning till läder. Garvaren var en ansedd man. 
I regel var hans ekonomiska ställning mycket god. Han höll sig 
med gesäller och lärlingar och titulerades mäster. 

Får- och getskinn m.fl., som användes till kläder, sämskades. 
Sämskmakare fanns det gott om, i regel en om inte flera i varje socken. 
Denne yrkesman arbetade för det mesta ensam i sin lilla verkstad 
men titulerades dock för mäster, även han. (Hudene, Källunga.) 

Dessutom fanns det laggare, svarvare, repslagare, korgmakare 
m.fl. yrkesmän. 

En mjölnares anseende berodde på hans samhällsställning i 
övrigt. Var han självägande bonde, hade han säte och stämma 
bland bönder, men var han endast mjölnare eller mjölnardräng, 
stod han i klass med andra drängar. 

Hade mjölnaren en bra kvarn, stod han sig gott. Även om han 
inte samlade på kistbottnen, behövde han dock aldrig sakna bröd 
för dagen, ty såsom ersättning för sitt besvär fick han en viss del 
av den förmalda säden, tullen. 

Av yrkesmännen stod skräddare och skomakare i en klass för 
sig. De benämndes ämbetsmän eller ämbetskära och tilltalades med 
mäster (Od, Hudene). Det var sådant fjäs för de här ämbetskära, 
när de kom i gården, att det inte var måttligt. (Södra Härene.) 

Skräddare och skomakare kallades gärningsmän. De var för 
mer än vanliga arbetare, de skulle äta för sig själva och ha bättre 
kost. Vart de kom, så stod kära mor i och gjorde sitt bästa, ty 
gärningsmännen gick från gård till gård, och alla husmödrar var 
måna om sitt goda namn och rykte. (Larv.) 

Det var en skomakare, som kallades Sko-Anders. Som alla 
andra, som gick i gård och ur gård, hade han svårt för att ge 
besked, och gav han löfte, så höll han aldrig ord. En gammal 
ramsa, som ännu lever i minne, tillskrives just samme Sko-Anders. 

Månda eller tisda kommer ja, 
onsda eller torsda ä dä säkert. 
Kommer ja inte freda eller lörda, 
så kommer ja inte i den veka. (Herrljunga.) 
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Linus Andersson, "(backen, Hudene, var självägande bonde och som sådan 
hade han säte och stämma bland socknens bönder. Vid sidan om sitt lant-
bruk ägnade han sig med stort intresse åt mekaniskt arbete. 1 sin verkstad 
tillverkade han bl.a. stämgafflar för en stockholmsfirma. På bilden ser man 

Andersson sysselsatt med smide. Foto G. Ewald 1910. 

Genom skråväsendets avskaffande under 1800-talets mitt 
kunde folk lättare välja yrke än tidigare. Nu var det inte längre 
fråga om gesäll- och mästarprov för att en hantverkare skulle 
få utöva sitt yrke självständigt. Det visade sig emellertid mer än 
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en gång, att denne »gått för snart från mästaren», som man bru-
kade säga om sådana hantverkare, som inte var uppgiften vuxna. 
Skräddare och skomakare betraktades inte längre som »ämbets-
män» utan som yrkesmän, mer eller mindre goda. Mästartiteln 
bibehöll sig dock i tilltal, så länge hantverket fortlevde enligt 
äldre former. 

Var yrkesmannen ensam om sitt yrke på orten, omnämndes 
han med yrkesnamnet, alltså: skräddarn, skomakarn, sneckarn, 
smen o.s.v. Om flera personer på samma ort ägnade sig åt ett och 
samma yrke, fogade man vanligtvis by- eller gårdsnamnet till 
yrkesnamnet, t.ex. Horsbu-skräddarn, Kårg-smen, Kåry-sneckar.n. 
Vidare brukade man foga samman person- och yrkesnamnet, så-
som Skräddar-Lasse, Smea-Janne, Hjul-Per. 

Yrkesmannens hustru omnämndes för det mesta med man-
nens namn eller yrke i genitiv, alltså: Sven-Ersmora, Lundinsa, 
skräddesa, skomakesa, mjölnesa. Barnen: Skomakars Erik, Skräd-
dars 011e, Smens Lotta. Även: Smea-Lotta, Smea-Maja o.s.v. 

Skickliga spelemän hölls alltid i ära. Dock var spelmannens 
anseende i viss mån beroende av hans ekonomiska ställning, ty 
ingen spelman kunde uteslutande försörja sig med sitt spel. Gällde 
det ett bröllop, tillkallade man hellre en spelman, som spelade ute-
slutande för nöjet och äran, än en fattig, som var beroende av 
de slantar, han kunde få för sitt besvär. Så en annan sak: sak-
nade spelmannen andra inkomster, kunde han inte kläda sig och 
vara som folk, och då undvek man honom för hans fattigdoms 
skull, även om han var den skickligaste. 

Johannes Orre var gäsenebygdens skickligaste spelman på sin 
tid. Han var tillika självägande bonde. Men därför att han jämt 
låg ute och spelade, försummade han sin gård, och så gjorde han 
konkurs. Den vägen gick det med mer än en spelman. Så om dem 
kan man verkligen säga, att de spela ut eller, som det också brukar 
heta, spela konkurs. 

När ungdomarna ställde till med sina lekstugor, fanns dock 
ingen klasskillnad. Då var den spelman förnämst, som kunde sätta 
fart och liv i dansen, och i det fallet fanns ingen, som kunde mäta 
sig med Orren. På äldre dagar, då han framlevde sitt liv i stor 
fattigdom, ville de besuttna bönderna inte se honom på sina gil-
len längre. Då satt han för det mesta och spelade för ungdomarna 
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på deras tillställningar. Tack vare de ungas slantar — hoptjänta i 
strävsamt arbete — kunde gubben draga sig fram utan att lita 
kommunen eller någon annan till. (Hudene.) 

Om hälsningar, titlar och tilltal. 

Johannes i Brobacken, det var en gubbe, som i allt var efter 
den gamla världen. Han hälsade alltid: Gu' sönne! (Gud signe!) 
eller Sönnel Så hälsade han både när han kom och när han gick 

Gamle Lars i Äspeslätt likaså: när han kom in till vårt, häl-
sade han: Go' sönne härinne! eller: Go' sönn i stuva! 

Men i de åren jag växte upp, hälsade nog de flesta med 
gumdrn, gumedda, guättenmedda och gukvällen. (Hudene, sages-
mannen född 1862.) 

Jag minns som barn, att darra far kom in till oss en söndags-
eftermiddag, och då tog han mor i hand och hälsade: Guätten-
medda, darramor, å tack för nu å allti. (Hudene.) 

På den inträdandes hälsning: Gu' sönne i stugan! svarade 
husfadern, om han var tillstädes, eljest husmodern: Sönne ijen! 
eller Samma vi önsker! Var det en bekant, en anförvant eller 
någon annan, som man ville hedra som gäst, gick man emot 
honom och förde honom fram till hedersplatsen i stugan. Var 
den inträdande återigen en främling, dröjde denne vanligtvis vid 
dörren. Husfadern eller husmodern gjorde sig då underrättad om 
vem han var, varifrån han kom och hans ärende. Var det då så, 
att man ville hedra honom som gäst, bjöd man honom stiga fram 
i stugan, varom ej fick han uträtta sitt ärende och gå. 

Det hörde även till gammal god sed, att den person, som man 
bjöd stiga fram, skulle ta alla i hand. Han började med husfadern 
och husmodern. Handslaget beledsagades med ett: tack eller tack 
för sist ja va härinne! Var den besökande familjefader och hade 
hans hustru eller någon annan familjemedlem varit på besök 
senare än mannen, brukade han tillägga: Å tack för mor! eller: 
Å tack för Stina! 

Var det hustrun, som kom på besök, och mannen varit gäst 
närmast före henne, lade hon ut sitt tack både vitt och brett. Då 
hette det: 

— Å tack för far, SUM vart här å jort så stora besvär. Dä 
va inte måttlit ett sånt storkalas 1 ställde te för honom. Värd- 
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folket gjorde sina invändningar, vilket var anledning till att än 
ytterligare tacka och berömma. Avsikten var naturligtvis att hedra 
värdfolket. 

Hade den besökande ett viktigare ärende, dröjde han en stund 
med att framföra detta. Först talade man om väder och vind, om 
årets gröda, om skördeutsikterna eller skörderesultatet, om sista 
sockenstämmans viktigare ärenden och beslut m.m. Under tiden 
dukade hustrun fram välfägnaden. Sedan gästen gjort heder åt 
den under mycket trugande och krusande, kunde han redogöra 
för sitt egentliga ärende. Man brådskade inte, det ansågs opassande. 

När gästen var resfärdig, tog han åter i hand och uttalade 
därvid ett: Stor tack för mäk. Eller: Å tack för i da. Så följde 
en rad berömmande och erkännsamma ord för han blivit så heder-
samt mottagen och undfägnad. Till sist önskade han: Gu' sönne! 
eller: Gu' välsigne er! Härtill svarade värdfolket: Samma vi önsker! 
(Larv, Längjum.) 

När grannar och bekanta möttes på bygatan, hejdade de sina 
steg, ty det hörde till seden, att man skulle säga åtminstone något 
vid möte. Eljest kunde den mötande tro, att hans granne var ond. 
Möttes man på allmän färdeväg, fanns alltid anledning till samtal. 
Då ville den, som kom hemifrån veta, var den mötande varit, 
hurudant väglaget var beskaffat m.m. Var det sommar, intresse-
rade man sig givetvis för grödan å andra orter liksom skörd och 
skördeutsikter, arii den årstiden var inne. Kom den besökande 
från staden, hade det sitt stora intresse att få höra, vad priserna 
på saluvaror och förnödenheter gällde. Eller den mötande kom 
kanske från kvarnen, ja, då ville man veta hur det var med male-
vattnet, hur pass det förslog och hur länge det kunde räcka, om 
det var många mäldare i kvarnen o.s.v. Som sagt, samtalsämnen 
fattades inte. (Larv.) 

Sade någon, att han var hemma i den eller den gården, t.ex. 
i Marbogården, var det ej svårt att förstå, att det var en själv-
ägande bonde, även om man ej sett eller hört talas om honom 
förr. Det framgick av det lilla ordet i. Lika självklart var att Lars 
på Sneppen var en torpare och Bengt ve Sko gsle en backstugu-
sittare. De tre prepositionerna »i», »på» och »vid» angiver alltså 
den sociala skillnaden mellan tre samhällsklasser, tre små obe-
tydliga ord, kan det tyckas, men icke förty mycket betydelsefulla. 
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Vilken skillnad var det inte mellan den myndige och självsäkre 
bonden i byn och den fattige och försagde stackaren vid skogsledet! 

En bonde, som satt på undantag, skrevs för »undantagsägare». 
En bonde, kanske änkling eller i knappare omständigheter, vilken 
vid gårdens överlåtande endast betingat sig kosthåll för sina åter-
stående dagar, tillhörde samma hushåll »i brödet». 

Ägare till ett mindre jordområde med stuga skrevs »lägen-
hetsägare». Denna beteckning förekommer ju fortfarande. I äldre 
kyrkböcker förekommer vidare »förpantningsägare». I detta fall 
är det fråga om personer, vilka innehade ett mindre jordområde 
på 49-årigt arrende. Såväl självägande bönder som kommuner 
brukade upplåta jord på sina allmänningar enligt dessa villkor. 
Titeln är missvisande så till vida, att den som innehade jord mot 
arrende ej kunde vara ägare. Endast den å lägenheten befintliga 
stugan var ifrågavarande persons egendom. 

I kyrkböckerna förekommer vidare: »inneboende arbetskarl», 
»inhyses arbetskarl» och »försvarslös». Den sist anförda beteck-
ningen avser en person, som saknade anställning eller medel till 
sitt uppehälle; försvarslös var alltså liktydigt med lösdrivare. 

Drängen och pigan tilltalade sitt husbondefolk med husbonn 
och matmor. Men husbondefolket sade »du» till sina .tjänare 
Naturligtvis använde man sig även av namnet, vanligtvis i för-
ening med du, alltså: du Anders, du Britta. Likaså var du det 
gängse tilltalsordet beträffande barnen. De var i detta fall lik-
ställda med tjänarna. Barnen å sin sida tilltalade föräldrarna med 
I far och I mor. Även äldre personer, vilka man var skyldig sär-
skild vördnad, tilltalades med I far och I mor, eller också till-
talade man dem med far och mor i förening med namnet, alltså: 
fader Håkan, fader Anders, mor Britta, mor Maja-Lena. Det kunde 
också heta: I Anders, I Britta-mor o.s.v. 

På större gårdar, där husbondefolket var litet förmer än van-
ligt bondfolk, tilltalades husbonden med kåra far och hustrun 
med kåra mor. Var bonden nämndeman eller kyrkovärd, till-
talades han med denna titel, som framgått av det föregående. 

På herrgårdar, som innehades av ståndspersoner, tilltalades 
husbonden med den titel, han på grund av sin militära eller civila 
tjänst var berättigad till, såsom majorn, översten, kammarjun-
kant o.s.v. 
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Fru Hessle på Trollabo kallades Hennes nåd. Det var ingen 
mer här i socknen (Hudene), som titulerades så. Hessle tillhörde 
en gammal lagmansätt, och frun var adlig. Det var mycket för-
nämligt att få heta Nåda. 

Kyrkoherden titulerades vanligtvis för prosten, detta även om 
han endast var kyrkoherde, och frun titulerades prostinna. Men 
var hon av adlig härkomst, såsom t.ex. fru Tranheim i Larv, 
titulerades hon Hennes nåd. (Floby, Larv.) 

Kronojägarens hustru kallades madam. Det var madam Alster-
berg på Fågelåsen (Larv) och madam Björkegren på Nordåsen 
(Hudene). Även skolmästarens hustru tilltalades med samma titel, 
t.ex. madam Johansson. 

Barnmorskan kallades madam. Denna titel var så vanlig, att 
många höll det för sak samma, antingen man sade barnmorskan 
eller madam. Det förekommer till och med än i dag, att man talar 
om att hämta madam, då det är fråga om förlossningar i hem-
met. (Larv.) 

Madam Alsterberg var barnmorska i Norra Vånga, Kvänum 
och Edsvära på 1870-talet. Hon anlitades även som sjuksköterska. 
(Edsvära.) 

Förr i tiden var det inte så vanligt med barnmorska vid för-
lossningar, men varje bygd hade sin jolagumma eller jordemoder. 
En sådan var t.ex. Lanna-gumman, som skötte om alla förloss-
ningar i Hudene och Stenunga byar, och på Edsveden var Påvela 
Maja lika självskriven. Reste man åstad för att hämta barn-
morskan, kunde man få fara långa vägar förgä,yes. Inte så beträf-
fande jordemodern; den hade man inte lång väg till. Även om 
hon inte anträffades i hemmet, fanns hon dock i grannskapet. 
Hon var lika händig som någon examinerad barnmorska, och hon 
kunde, som sagt, gripa in med detsamma. (1860- och 1870-talen, 
Hudene, Källunga.) 

Enligt protokoll anställdes en barnmorska för Gäsene härad 
på 1860-talet med bostad i Ljung. Arvodet bestämdes enligt samma 
protokoll till kronor 1: 50 per tjänsteförrättning. Men distriktet 
med sina 22 socknar var tydligen alldeles för stort för att barn-
morskan skulle räcka till över allt. Följaktligen fick mer än en 
barnafader resa förgäves. Då blev den gamla jolagumman rädd-
ningen. Den första barnmorskan i Hudene anställdes på 1890-talet. 
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Under det att barnmorskorna i skaraborgssocknarna, såsom 
Längjum, Larv, Edsvära och Norra Vånga m.fl. allmänt om-
nämndes och tilltalades med madam, är denna titel okänd i norra 
Gäsene. Förklaringen är tydligen den, att skogsbygden, här lik-
som på så många andra områden, hållit sig på efterkälken. När 
socknarna anställde sina första barnmorskor, hade fru- och fröken-
titlarna redan slagit igenom beträffande kvinnor i tjänsteställning. 

Ännu på 1930-talet fanns en äldre fru i Larv, som titulerades 
madam; det var madam Forsberg, vilken inflyttat till socknen från 
Järnboås i Västmanland. Så vitt man känner, var hon den sista 
madamen i dessa bygder. 

I och med att fru- och frökentitlarna blev allmänna, kom 
madam att framstå som något mindervärdigt och brukades i så-
dana sammansättningar som tvättmadam, skurmadam, hjälp-
madam. Träskomadam torde närmast vara att betrakta som ett 
skällsord. 

De första lärarinnorna titulerades mamsell, t.ex. mamsell 
Björkblom, mamsell Andersson. De självlärda lärarinnor, vilka 
ägnade sig åt barnundervisningen, innan folkskolestadgan kom 
till, titulerades moster. Ordet lever ännu kvar, men skolmoster 
har en underton av ironi och ogillande och betraktas följaktligen 
som skällsord. Folk- och småskolornas lärarinnor tituleras frö-
ken. Även om lärarinnan är gift och har rätt till frutiteln, är hon 
dock alltid fröken i skolan. 

En kunnig kokerska åtnjöt ett visst anseende. Titeln berodde 
på hennes ställning i övrigt. Ägnade sig t.ex. kronojägarens hustru 
åt kokerskans yrke, titulerades hon madam, och var det hennes 
dotter kallades hon mamsell. Var kokerskan bondhustru, titule-
rades hon kära mor eller mor i förening med namnet, t.ex. mor 
Anna, mor Jonsson. 

Vad slutligen frutiteln beträffar, den nu allmänt vedertagna, 
är att märka, att den i vissa sammansättningar brukas i bestämd 
form, alltså frua, t.ex. frua på Trollabo. Man åsyftar i dylika fall 
den mest betydande frun på orten. Bestämd form förekommer 
vidare i sammansättningar såsom prästafrua, skolefrua, läns-
mans frua m.fl. För övrigt omnämnes fruarna med namnet, såsom 
fru Holmstrand, fru Holmen o.s.v. 
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LIVET I BY OCD GÅRD. 

Ålderman och bystämma. 
Varje by hade sin ållerman (ålderman) eller bufogde (by-

fogde), vilken det ålåg att vaka över byordningens efterlevnad 
och att sammankalla byamännen till gemensamma överläggningar 
och beslut i frågor, som rörde byns angelägenheter. Även s.k. 
grannalag, d.v.s. grupp av gårdar, vilka ej utgjorde by men dock 
hade åtskilligt gemensamt, valde årligen den första maj en ålder-
man eller grannafogde. Denne hade samma befogenhet som by-
fogden. 

Sammankallandet till bystämma skedde för det mesta genom 
blåsning i lur eller horn, någon gång medelst kringsändandet av 
budkavel. I äldre tid tycks näverluren ha varit det vanligaste 
instrumentet. I bättre lottade bygder utbyttes den med tiden mot 
ett kopparhorn, som ansågs något förnämligare och även ända-
målsenligare, ty det gav starkare klang. Lur eller horn var alltså 
närmast en ekonomisk fråga. 

Från Hudene berättas: 
Åldermannen i Stenunga-Nerebyn hade en näverlur, som var 

ett par—tre alnar lång. När han ville sammankalla buara (gran-
narna i byn), gick han upp på Mjölhögen 1  och tutade i sin lur. 
Där hade han utsikt över hela Stenunga. 

Likadant var det i den övre byn, Upprebun, som den kalla-
des. När åldermannen ville, att bönderna skulle komma samman 
för överläggningar och beslut, tog han sin långa näverlur och 
tutade i den. Här var ängen omkring Majeröra 2  den givna plat-
sen, vare sig det gällde att hålla grannastämma eller att dansa 
omkring majstången. 

I Källunga by hade åldermannen ett kopparhorn, men i 
Edsveden, som omfattade en samling gårdar av såväl Hudene 
som Källunga socknar, alltså ett grannalag, hade han bara en 
gammal näverlur. Här var grannalaget ganska vidlyftigt, och 
därför brukade grannafogden för det mesta skicka omkring sin 
stav, grannastaven, och då visste gubbarna, vad det var fråga 
om. Med tiden köpte man sig ett kopparhorn, ty det gav bättre 
klang än näverluren. 

1  Gammal gravhög 
2  En samling bronsåldersrösen. 
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Detta byhorn har ursprungligen tillhört Binnebergs byalag i socknen med 
samma namn, Vadsbo härad. Genom släktförbindelser kom hornet till Larv 
och ingår nu i nämndemannen Carl Anderssons i Back gården samlingar. Hor-
net, som mäter 51 cm i längd och har en största diameter av 9 cm, är försett 

med årtalet 1644. Foto Sven Torin, Alingsås. 

I Valbergs by i Larv hade åldermannen likaså ett horn, som 
redan omnämnts i samband med beskrivningen av denna by. 
Här skedde sammankallandet från en gammal gravhög söder 
om byn. 

Bystämma hölls, när åldermannen hade något av vikt att 
meddela sina grannar och byamän och innan man grep sig an 
med viktigare arbeten. Men även enskild man i byn kunde genom 
åldermannen anhålla om bystämmas hållande. E n stämma hade 
emellertid sitt givna datum, och det var första-majstämman. Denna 
dag var tillika en av årets stora fester. Härom berättas följande: 

— Första maj, se det var en så'n högtidsdag så. Då festa 
de på ägg och brännvin så alldeles vådligt. Då skulle de dricka 
märg i benen, kanveta. (Larv.) 

På frågan, vilka det var som festade, upplyses, att det var 
»gubbarna» i byn. Härmed får man väl förstå de besuttne, d.v.s. 
dem som rådde om byjorden. Detta framgår bl.a. därav, att den, 
som gift sig under Aret och tillträtt hemmansdel i byn, skulle 
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bestå brukanna (brudkanna, brännvin) vid följande första-maj-
stämma (Larv, Bitterna). Men från Hudene m.fl. socknar i norra 
Gäsene berättas, att alla gifta män, som hade hägnader att under-
hålla, således även undantagsägare och torpare m.fl., deltog i maj-
stämman liksom det följande gillet. 

Dagen började i regel med hagasyn. Då följde man alla häg-
nader mellan in- och utägorna. Var det då så, att dessa ej befann 
sig i fullgott skick, bötade den hägnadsskyldige så eller så mycket 
till bykassan, t.ex. 6 skilling för varje famn som underkändes. 
Fann man ett hål så stort, att en gris kunde ta sig igenom det, 
bötade den hägnadsskyldige ett par skilling. Det gällde nämligen 
att skydda inägorna, d.v.s. åkrar och slåtterängar, för all åverkan. 
Här var den enes skada också den andres. Likaså granskade man 
alla stötter och len (grindar). Granskningen verkställdes av bya-
männen gemensamt, men det var åldermannen och de båda bisit-
tarna, som avgjorde i tvistiga fall och tilldömde böterna, allt 
enligt byordningen. Vid tillfället ifråga bar åldermannen en stav, 
vilken utgjorde det överenskomna måttet på hägnadernas höjd, 
vanligtvis 10 kvarter. En av bisittarna bar en famnstock, medelst 
vilken underkända hägnadssträckor mättes upp. Inträffade otjän-
lig väderlek, kunde syneförrättningen uppskjutas till följande 
vackra söckendag. 

Första maj såg man vidare efter, att alla svin i byn var 
ringade, ty hade de inte ring i trynet, bökade de sönder gräsval-
larna, när de kom ut, och därmed var betet förstört för både dem 
själva och boskapen. Försummelser härutinnan straffades med 
böter, t.ex. 12 skilling per djur. 

När dessa m.fl. syneförrättningar var överståndna, gick man 
samman till gille. Detta hölls dagen ifråga hos åldermannen, var-
för det ock benämndes dllermansjille (åldermansgille). Nu för-
rättades val av ålderman, ty i regel valdes denne endast för ett 
år i sänder, och första maj var av- och tillträdesdag. Ävenså 
valdes tvenne bisettare (bisittare), vilka skulle biträda ålderman-
nen i dennes åligganden. Åldermannen och bisittarna utgjorde 
byns dömande myndighet. De representerade byrätten. Skulle 
åldermannen av någon orsak bli förhindrad att fullgöra sina ålig-
ganden, måste en av bisittarna rycka in i dennes ställe. 

Förutom byluren eller byhornet förfogade åldermannen över 
en fyrkantig stav, tre alnar lång. Den var s.a.s. tecknet på hans 
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makt och myndighet och benämndes grannastaven, grannastaken 
eller endast staken. När åldermannen den första maj frånträdde 
sin syssla, skar han in sitt bomärke i staven eller, om han var 
bokstavskunnig, initialerna till sitt namn jämte årtalet. Till seden 
hörde även, att han skulle hålla ett tal i skämtsam ton, då han 
överlämnade grannastaven till den nyvalde. Givetvis ålåg det denne 
att ge svar på tal. Ju stolligare man kunde vända till det, desto 
bättre. 

Bötesbeloppen, som man under förmiddagen ådömt de för-
sumlige, omsattes i brännvin. Sådant fanns ofta att köpa på ort 
och ställe, ty den tiden var ingen brist på krogar. Fanns ett brän-
neri i närheten, såsom i Larv, gjorde man sina inköp där. En 
och annan omtänksam bonde brukade köpa hem några kannor 
i förväg. Skulle så hända, att han blev ådömd böter, kunde han 
erlägga dessa in natura. Undslapp han böterna, ja, då kunde han 
avstå brännvinet till någon annan. Det var så vanligt med böter 
för hagens skull, att det fäste sig ingen stort vid. För övrigt fick 
ju de, som bötade, själva vara med om kalaset. Beträffande äggen, 
som brukade höra samman med festandet, hade man ganska gott 
om dem på slättbygden, men i skogsbygden åter med sin knapphet 
på spannmål, fick man rätt ofta festa om utan dessa. Där fick 
man nöja sig med ost och bröd och torkat fårkött som tetogge. 
Men öl och brännvin var det ingen brist på. 

På en del håll förekom det, att krögerskor uppsökte byarna 
den första maj just för att kunna tillhandahålla brännvin, åter-
igen ett bevis för hur lätt det var att omsätta böterna i brännvin. 
Vid en syneförrättning i Edum i Larv infann sig krögerskan tidi-
gare än beräknat var. Då avbröt åldermannen syneförrättningen 
med orden: 

— Mina gode grannar och synemän, nu får vi sluta med haga-
synen, för Kajsa-mor är allt här! 

Under sommaren, då man utförde en del gemensamma arbe-
ten, såsom väglagning och brobyggnader, dikesgrävning och dikes-
rensning m.m., hölls bystämma flera gånger. Vidare höll man 
alltid bystämma, innan slåttern tog sin början. En annan stämma 
följde, så snart skörden var inbärgad. Då beslutade man om dag, 
då boskapen skulle släppas på bete i inägorna, om rdgfren (häg-
nader omkring råggärdet) m.m. Dessa sammankomster hölls näs-
tan alltid ute i det fria. Skulle så vara, att väderleken inte tillät 
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utesittande, gick man samman hos åldermannen eller någon annan 
bonde, som hade en tillräckligt stor stuga. Ville då någon bestå 
på en kanna, var den naturligtvis välkommen. 

Rättssedvänjorna. 

Var det någon, som inte skickade sig som folk i byn eller 
som genom sitt uppträdande eller handlande bragte skam och 
vanära över dem, som där bodde, var gubbarna inte sämre än 
att de kunde ta den mannen i upptuktelse. Det skedde på den 
plats, där byns alla viktigare ärenden avgjorts sedan gammalt. 
I Valbergs by i Larv hölls dessa hemmating vid en plats, som 
man kallade Stena, en domarring av mer än manshöga stenar 
söder om byn. Där dömdes, och där gick domen omedelbart i 
verkställighet. Stöld och bedrägligt förfarande fick ingen sona 
med böter, vara vem det vara månde, utan i dylika fall vankades 
stryk, och det ordentligt ändå, ty de hade en stiver (styv eller hård) 
lag förr. Åldermannen och de båda bisittarna fick bestämma 
straffet, men de lystrade naturligtvis till de övriga byamännen 
och bestämde straffet i samråd med dessa. Befann sig den skyl-
dige i laget, var affären snart undanstökad, varom inte hämtades 
han. Det föll aldrig någon in att beklaga sig eller att göra mot-
stånd. Det var bara att göra ont värre. Ville man bo kvar i byn 
och ha trevne där, fick man allt rätta sig efter byrätten. Andra 
rättegångar förekom mera sällan. 

Stundom kunde hela socknar, ja, t.o.m. hela härader, ena 
sig om uppröjning och bestraffning av stöldligor, som innästlat 
sig i bygden. Fick man in tattare, som hände alltibland, måste 
man likaså göra gemensam sak, om man skulle bli kvitt packet. 
Då var det att gripa till knölpåkarna, det var gammal lag, och 
den dugde. Det var för övrigt den enda lag, som den sortens folk 
respekterade. Bäst var ju, om man kunde möta 011e i grinn, som 
det heter, men det var inte alltid man lyckades med det. 

Det var kanske någon, som köpte sig en liten stuga på sock-
nens utkant. Ingen fäste sig vid det i första början. Men köparen 
sålde i sin tur, och innan man visste ordet av, hade man fått in 
tattare i socknen. Då hade de laglig rätt att bo där. De hade köpt 
in sig genom bulvan. Om de hållit sig lugna och beskedliga, kunde 
man möjligen haft fördrag med dem, men nu följde den ena stöl- 
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»Larva bäsing.» Enligt forskares förmenande har denna hög tjänat som tings-
hög. Härpå tyder såväl namn som det förhållandet, att kullens krön har for-
men av en platå. Ordet »bäsing» anses sammanhänga med bås och betecknar 
den för domare och nämnd avbalkade platsen, i detta fall alltså kullens krön. 
När bönderna ännu så sent som under 1800-talet höll »hemmating» på platsen 
för domarringar och gravhögar, skedde det kanske med fasthållande au ur- 

gammal sed. Foto G. Ewald 1930. 

den efter den andra, och bråk och slagsmål hörde till ordningen 
för dagen, där tattarna höll till. 

Men inte var det lönt att hänvända sig till länsmannen och 
s.k. lagliga myndigheter. Då skulle tattarfolkets bostadsrätt prö-
vas, kantro. Och stölderna? Ja, om också hela socknen visste, 
vem som var saker till dem, var det inte nog. Bevis och vittnen 
skulle det vara. Men inte gick oärligt folk och stal, medan man 
stod och såg på, inte! Så blev det uppskov, för att den och den 
skulle höras. Det drog ut på tiden i det oändliga, ting efter ting, 
och när allt kom omkring, vände sig domaren kanske just mot 
dem, som gjort sin plikt och värnat om allas gemensamma bästa. 
Och hur dömde rätten? Domaren hade så många paragrafer i 
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sin bok, att det inte var alltid, som han hittade den rätta. Ibland 
gick brottslingen fri, och ibland åkte han in på några månader. 
Under tiden var han väl försörjd. Inte var det något straff! Ja, 
hur var det Heda-Lars sa'? — Har de det så bra, alla som kom-
mer hit? Då är det allt bäst vi håller tyst med det, varom inte 
får ni hit hela socknen. 

Nej, ett ordentligt kok stryk var rätta straffet, när folk inte 
skickade sig eller kunde skilja på sitt och andras. Så hade man 
bestraffat tjuvar och nidingar förr, och av gammal erfarenhet 
visste man, att det hjälpte. Ännu så sent som i medio av förra 
århundradet praktiserade bönderna ej så sällan den urgamla seden 
att själva skipa rättvisa i dylika fall, där man ansåg sig vara i 
sin fulla rätt, men det fanns också ärenden, som man gärna och 
villigt hänsköt till domare och nämnd att avgöra, såsom alla ären-
den, vilka hörde samman med skifte och rågångar m.m. Men att 
fordra skifte, det var farligt, om bönderna i byn inte var med på 
det. Just för den sakens skull blev en bonde i Fyrunga ihjälslagen.' 

Var det någon, som förgått sig på ett sätt, som man ansåg 
borde sonas med ett ordentligt kok stryk, hette det i äldre dagars 
Kulling: 

— Se den, han skulle bestraffas enligt kuelsbolagen. 
Talesättet syftar på urgammal sed, enligt vilken bönderna 

själva skipade rättvisa. Ordet »kuelsbo» syftar givetvis på män-
nen inom Kullings härad, vilka var kända för att kunna bestraffa 
begångna förseelser med eftertryck. Smärre variationer förekom. 
I stället för att bestraffas, kunde det heta: han borle känna på, 
smaka på, lära känna eller ställas unner kuelsbolagen. Talesättet 
återkommer någon gång än i dag. 

Samma talesätt återfinnes i Gäsene. I äldre tid har det för-
modligen hetat gäsebolagen, men så inträffade en händelse i bör-
jan av 1840-talet, som gjorde att lagen bytte namn. Saken var den, 
att ett tjuvband innästlat sig i Hudene, den nordligaste av sock-
narna inom Gäsene och belägen utmed vägen Skara—Borås. Det 
var närmast den omständigheten, som gjorde, att tjuvarna intres-
serade sig för bygden ifråga, och det skedde på sätt, som jag 
redan redogjort för: de köpte sig in genom bulvan. När inte läns-
mannen, den svage och oduglige Vigner, gjorde sin plikt, trots 

i Händelsen inträffade 1844. 
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upprepade påstötningar, beslutade bönderna att ta saken i egna 
händer och gjorde så ock. Förutom hudenebor medverkade även 
herrljunga- och tarsledsbor m.fl. Men Hudene blev själva centrum 
för razzian. Tjuvarna infångades och bestraffades så grundligt, 
att flera av dem dog under eller efter den avbasningen. Andra tog 
in gift hellre än att falla levande i böndernas händer. Denna 
rättsskipning enligt gammal praxis gav upphov till ordet huda-
lagen. Efterräkning följde visserligen för upphovsmärmen, men 
det blev rent för tjuvar efter den dagen. Här liksom i Kulling är 
ordet fortfarande levande i målet. 

Såsom belysande exempel på hur allmogens sätt att se och 
döma i berörda fall varit en annan än juristens, kan berättas 
följande: 

Ledaren för den ovan nämnda stöldligan bar namnet Karten, 
ett namn som säges syfta på hans hemgård. Då det finns flera 
gårdar med namn på Kart, är det ovisst i vilken socken han 
egentligen hörde hemma. Han blev emellertid ihjälslagen. Enligt 
en uppgift var det en hudenebo, som gav Karten dråpslaget, men 
även Bitterna och Larv vill tillskriva sig den äran. Jag anför en 
uppteckning till förmån för Bitterna: 

Det var en bitternabo, som gav Karten dråpslaget, och det 
blev han dömd till tio års fängelse för. Det var det lägsta straff, 
som enligt lag kunde utmätas. Straffet avtjänade han på läns-
fängelset i Mariestad, men under dessa år satt han för det mesta 
inne på fängelsets kansli och skrev. När strafftiden var till ända, 
fick han ordinarie anställning på samma kansli. Så väl hade han 
skött sig. Han blev en välbärgad man, kom aldrig hem mer. 

Jo, som sagt, att slå ihjäl en tjuv var varken synd eller skam. 
Här ännu en uppteckning av samma slag: 

Det var en tattare, som hette Kalle Ros. Också han stod i 
förbindelse med gäseneligan. När han märkte, att det började osa 
katt, gav han sig åstad från orten, klokt nog. Han-  bosatte sig 
sedan i en socken ner i Ale härad, och här blev han granne med 
en enfaldig bonde, en som inte kunde eller tordes sätta sig i 
respekt. Detsamma gällde flera andra. Kalle Ros tog sig allt större 
friheter och vart till en allmän skräck på den orten. 

Men så fick bonden sig en rask och klyftig dräng, som inte 
heller var rädd av sig. En dag drabbade han och tattaren sam-
man. Drängen var väl inte alldeles oförberedd, ty han hade en 
22 
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kno5lpåk. Tattaren åter hade en yxa, så här gällde det verkligen. 
Men drängen var raskare i vändningarna. Han drämde till tat-
taren med sin påk, så att denne föll ner död på valplatsen. Fol-
ket på orten tyckte drängen gjort dem en stor tjänst. De prisade 
och berömde honom såsom varande deras räddare. 

Vid tinget tog nämndemännen enhälligt drängens parti, och 
till följd härav blev han dömd till ett ganska ringa straff. Egent-
ligen hade han bort frikännas helt och hållet, men lagen tillät 
ej detta. När drängen avtjänat sitt straff och kom hem igen, sam-
mansköt bönderna en summa pengar och hjälpte honom på så 
sätt till en egen gård. Med tiden vart han en välbärgad man. 

När före detta drängen kom någonstädes, där man inte visste, 
vem han var, brukade han säga: 

— Ärna va dä ja, sum slo ihjäl skojarn! 
Då visste naturligtvis alla vem han var, och så blev han ytter-

ligare prisad för sin bragd. 

Om kyrklig fostran och tukt. 

Varje socken hade sin egen kyrka, men prästen var gemen-
sam för flera socknar, vilka tillsammans utgjorde ett pastorat, 
såsom fortfarande är fallet. Antalet socknar inom pastoratet be-
rodde på storlek och folkmängd, men tre å fyra var det vanliga, 
någon gång fem. Socknen, där kyrkoherden bodde, benämndes 
moderförsamling och var givetvis den förnämsta. övriga socknar 
utgjorde annexförsamling4r. Till pastoratet hörde i regel även en 
komminister, och denne bodde i de flesta fall i någon av annex-
församlingarna. I och med prästlöneregleringen 1910 indrogs kom-
ministertjänsten i mindre pastorat. 

Under den stora kyrkbyggnadsperioden på 1800-talet, då 
präster och biskopar allmänt ivrade för nya och större kyrkor, 
gjorde en och annan kyrkoherde ett försök att ena mindre för-
samlingar om ett gemensamt kyrkbygge, men det var fåfängt. 
Varje socken var och ville vara sig själv nog. Gällde det kyrk-
byggen kunde bönderna underkasta sig rent otroliga offer, först 
och främst i arbete och naturabidrag. Förutsättningen var emel-
lertid att man byggde sin egen kyrka. Förmådde man inte det, 
fick saken bero tills vidare. Hellre det än hopakok med bönderna 
i grannsocknen. Efter några årtionden visade det sig, att den 
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gamla kyrkan var stor nog. På så sätt räddades mången gammal 
medeltidskyrka av stort värde till eftervärlden. 

Ett gammalt talesätt är, att kyrkan skall stå mitt i byn. Det 
gör den ej alltid, men ursprungligen har den nog stått i socknens 
centrum, d.v.s. om man avser de tidigare befolkade delarnw. Den 
intog därjämte en central plats i människornas kulturella och 
andliga liv. När söndagen kom, var det en självklar sak, att man 
skulle gå till kyrkan. Lika självklart var att man skulle gå till 
den egna socknens kyrka, där man hade sin bestämda plats och 
visste var man skulle sitta. Här satt man i kretsen av släkt och 
vänner, idel bekanta till både höger och vänster, och så förtrogen 
var man med prästens sätt att läsa och mässa, att man knappast 
kunde tänka sig någon annan. 

Varje gård hade sin bestämda bänk. Männen satt på den 
högra sidan och kvinnorna på den vänstra. Första bänkraden 
tillhörde socknens förnämligare familjer och benämndes harr-
skapsbänken. Än i dag sätter sig gemene man ogärna i främsta 
bänken, om det finns annan bänkplats. Det anses förmätet. Be-
gravningar utgör dock ett undantag, ty då hör det till seden, att 
de sörjande skall sitta främst. I äldre tid satt man i sina bestämda 
bänkar även vid dylika tillfällen. 

Efter herrskapsbänken följde de besuttna böndernas bänkar, 
men för att det skulle ske rättvisa, skiftade man om en gång på 
året, vanligtvis om nyår. Den gård, som haft den främsta bänken, 
flyttade sig en bänk längre ned, och den gård, som suttit längst 
ned, fick flytta fram till den främsta. Det var alltså en viss cirkula-
tion beträffande böndernas sittplatser. 

Soldaterna hade bänkrum bland sina rotabönner, men det 
förekom även, att de hade en särskild bänk, i så fall den bänk, 
som kom närmast efter böndernas. Här hade även hantverkare 
och andra obesuttna sina platser. 

Från Gällstads socken i Kind berättas, att man höll auktion 
på de två främsta bänkraderna varje decemberstämma. Den 
främsta bänkraden inropades då av någon godsägare för hans 
och andra förnämligare familjers räkning. Det fanns visserligen 
några bänkar i koret för ståndspersoner, men dessa räckte inte 
till för alla. Den andra bänkraden inropades lika regelbundet av 
någon representant för socknens fabrikanter och hantverkare. 
Sedan hade mästare och förmän m.fl. sin egen bänkrad. De hade 
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ingen rätt att tränga sig in bland bönderna och ansåg sig för goda 
att sitta efter dem. För övrigt satt socknens många hantverkare 
på läktaren, där de förbehöll sig rätten till de främsta bänkraderna. 
(Gällstad.) 

Den sista bänken i kyrkan, den som stod längst in under 
läktaren, kallades återbänken. En tid var detta de fattigas bänk, 
varför den ock kallades fattibänken, så att den var det just ingen 
heder med. Gammalt folk, som såg och hörde dåligt, hade ingen 
behållning av gudstjänsten, så länge de satt undanskuffade så 
långt bort, och med tiden ordnade prästerna det så, att de fattige 
fick flytta fram till tvärgången. Här stod ett par flyttbara bänkar, 
som hjonen satt på under gudstjänsten. En och annan präst, som 
särskilt ömmade för de fattiga och elända, lät dem sitta i dörren 
till sakristian och på trappan till predikstolen. Där kunde de både 
se och höra. De fattiga gav också sin tacksamhet tillkänna med 
ett »Gu välsigne!» var gång prästen kom i deras väg. (Larv, Läng-
jum, 1860- och 1870-talen.) 

Drängar och pigor hade för det mesta sina bänkplatser på 
läktaren, drängläktaren till höger och pigeläktaren till vänster. 
Trappan hit upp var ofta så brant och trång, särskilt i de äldre 
kyrkorna, att det inte var några andra än ungdomar, som kunde 
ta sig upp för den. 

I kyrkligt avseende var socknen indelad i rotar, fler eller 
färre, beroende på socknens storlek och folkmängd. Dessa rotar 
är bäst kända under namnet husförhörsrotar. Varje rote hade 
sin rotemästare eller sexman. Det senare namnet syftar därpå, 
att antalet ursprungligen varit sex i varje socken, men med tiden 
fann man det lämpligare att låta antalet vara lika med rotarna. 
En stor socken med många rotar valde följaktligen fler, under 
det en liten socken utsåg ett färre antal. Valet skedde på socken-
stämman för ett år i sänder. Rotemästaren skulle övervaka ord-
ningen, var och en inom sin rote. Han skulle hålla ett vakande 
öga på ungdomens lekstugor, beivra förargligt leverne liksom 
sabbatsbrott och kortspel under bar himmel. Han skulle anmäla 
dem, som inte tog helgsmål i rätt tid och som utan orsak försum-
made allmänna gudstjänsten. över dylika förseelser dömde sockna-
rätten, vilken bestod av kyrkoherden som självskriven ordförande 
och församlingens kyrkoråd samt rotemästarna som bisittare. 
Straffet bestod i de flesta fall av varning och böter, men vid svå- 
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rare förseelser kunde socknarätten ådöma kyrkstraff: stock eller 
skampall. 

Såsom varande den allmänna folkmoralens övervakare ålåg 
det även rotemästarna att, var och en i sin rote, närvara vid de 
årligen återkommande husförhören. Vid den förskrivning, som 
hölls samtidigt därmed, skulle de se till, att ingen obehörig blev 
skriven inom socknen. Vidare skulle rotemästarna inkassera av-
giften till vinsädeskassan och eventuellt av socknarätten utdöma 
böter samt att redovisa desamma till vederbörande myndighet, 
vanligtvis kyrkoherden. 

Låg roten så avlägset, att man inte kunde höra kyrkklockorna, 
hade rotemästaren ytterligare ett uppdrag, nämligen att blåsa in 
helgen på lördagseftermiddagen. Han gick då upp på en höjd, 
där man kunde höra honom över hela byalaget. Var han nitisk 
i tjänsten, skulle han som sagt även gå omkring och se efter att 
folk hörsammade hans tutande. 

Då kyrkbygge förestod, brukade mindre bärkraftiga försam-
lingar anhålla om Kungl. Maj:ts tillstånd att medelst kollekter 
och stambok insamla medel till kyrkans uppförande, en insam-
ling som i regel beviljades. Domkapitlen i de stift, inom vilka 
insamling fick ske, sände då ut en stambok till samtliga försam-
lingar inom stift" och mot uppvisande av denna hade sexmän-
nen i sin tur rätt till att inkassera ett visst belopp per matlag, 
t.ex. en halvanning (1 1/2  skilling eller 3 öre). 

Husförhörsrotarna omfattade ett visst antal gårdar, som 
sedan gammalt hört samman och som utgjort en enhet inom 
socknen. Husförhörens tid är förbi, men i och med att man fick 
folkskolor, blev det nödvändigt att fördela barnen mellan dessa. 
Här kom då den gamla roteindelningen väl till pass. Landsbyg-
dens skolreglementen har vanligtvis en förteckning över vilka 
rotar, som hör till -den eller den skolan. Husförhörsrotarna har 
således uppgått i en större enhet, nämligen skolrotar. 

Hjälperna och gillena. 

Sammanhållningen var god under bylivets dagar, och denna 
sammanhållning fortlevde, långt efter det att bönderna flyttat ut 
från byn, i de s.k. jälpera. Sådana förekom av skilda slag, såsom 
flöttejälp, körejälp, slattejälp, petätejälp, karejälp (karde-), osta- 



342 

jille, brdtajille och gdsajille m.fl. Man handlade enligt principen: 
Nu hjälper jag dig, och så hjälper du mig, när jag behöver din 
hjälp. Pengar var det aldrig fråga om bönder emellan. Det var 
skamligt att bjuda och skamligt att ta emot. I själva verket vann 
man ej så mycket på dessa hjälper, snarare tvärt om, men man 
hade glädje av att få komma tillsammans, och arbetet gick med 
liv och lust. Och så en sak: man hade kalas den dagen. 

Under bylivets dagar talade man mera sällan om hjälper, 
ty då var dt en självklar sak, att man skulle hjälpas åt. Då av-
slutades alla större arbeten, såsom slåtter och skörd, med ett kalas, 
ett slåttejille eller ett skölajille. I skogsbygden, där höet utgjorde 
den väsentliga delen av skörden, var slåttergille vanligast. Skörde-
gillet åter hörde sädesbygderna till. Man brukade även tala om 
slåtteöl, ty ölet utgjorde den förnämsta delen av fägnaden på åväl 
dessa som alla andra gillen. Starkt och gott öl, se det gjorde susen 
det, som Frisk-011e sa'. 

För hjälper, vilka stod i samband med slåtter och potatis-
upptagning, har redogjorts i samband med respektive arbeten. 
Nu några ord om övriga här nämnda hjälper. 

Flöttejälpa tillgick så, att då någon flyttade från by och gård 
till en annan, anmodade han sina hästägande vänner och gran-
nar att hjälpa sig en viss dag. Tack vare denna hjälp kunde bon-
den få sitt bohag, sin boskap och sina redskap med sig till det 
nya hemmet på en gång. Dessa hjälper fortlevde hela 1800-talet 
ut och praktiserades även rätt allmänt under 1900-talets två första 
årtionden. 

När någon köpt timmer till en ny stuga eller ny ladugård, 
brukade han likaså anmoda sina grannar att hjälpa sig hem med 
virket. En sådan hjälp kallades körejälp. Enahanda var fallet om 
någon köpt sig eller beställt ett upptimrat hus. Som redan fram-
gått av kapitlet om skogsbruk, beställde slättbönderna ofta sina 
boningshus hos någon byggmästare i Veden, och så ställde man 
till med en körehjälp, när dessa skulle forslas hem. En sådan 
körehjälp räckte vanligtvis i tre dagar. En dag åtgick för. bort-
och en för hemresan; den tredje dagen festade man. 

Likaså kunde det hända, att en och annan bonde ställde till 
med körehjälp för att få vårat eller upphöstat, men då måste det 
vara någon särskild orsak härtill, såsom iråkad sjukdom eller 
olycka med dragarna. 
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Även många hantverkare, som hade ett litet jordbruk vid 
sidan om sitt egentliga yrke, praktiserade en tid samma metod; 
dock är att märka, att det var ett färre antal bönder som då 
anmodades om hjälp. Grannskapet förpliktade, men här fanns 
ingen tradition att bygga på, ty yrkesmannen arbetade mot betal-
ning och stod i en klass för sig. Följaktligen blev dessa hjälper 
aldrig populära på samma sätt som hälper bönder emellan och 
upphörde snart. 

Däremot förekom ett annat slags hjälp, som visar, att bön-
derna ingalunda var ovilliga att hjälpa, där hjälp verkligen var 
av nöden. Hade stugan t.e. brunnit upp för en fattig stackare, 
var det rätt vanligt, att denne skaffade sig timmer till en ny stuga 
genom att vädja till bönder, soin ägde skog. Han utbad sig då 
en eller ett par stockar av varje bonde. Hjälpen benämndes ståcka-
jälp. På bestämd dag kom bönderna med sina stockar och und-
fägnades efter råd och lägenhet. En och annan bonde föredrog 
att köra fram sina stockar vid tillfälle, som passade bäst för 
honom själv. Var det då så, att mottagaren kunde bjuda på en 
kopp kaffe eller en sup, tackade man för det. Varom inte, var det 
bra ändå. Här var hjälp av nöden, och här var det ens plikt att 
hjälpa; här var det inte heller fråga om någon återhjälp. 

Kvinnornas speciella gille var ostajillet eller ystekalaset. Det 
hölls under den tid på hösten, då boskapen gick på bete i inägorna 
och mjölken gick till som bäst. Då gick mororna samman först i 
den ena gården, så i den andra; alla medförde en flaska mjölk, 
mer eller mindre, det berodde på råd och lägenhet. De, som hade 
många kor, hade mjölk i överflöd, och den varan knusslade man 
aldrig med. Tack vare grannkvinnornas medverkan kunde man 
ysta ett flertal ostar, och arbetet var undangjort på en gång. Skulle 
var och en ha ystat sin egen mjölk, hade man fått ysta en ost då 
och en då. Ja, mjölken hade kanske inte ens räckt så långt för 
den, som hade stort hushåll och få kor. Här hjälpte den ene den 
andre utan hänsyn till, om man kunde få lika igen. Ystedagen 
måste manfolken hålla sig borta, då ville kvinnorna rå sig själva. 

Så var det bråtajälpa eller bråtajillet. Det följde så snart 
man fått upp potatisen och var färdig med övriga utearbeten. Då 
gick man likaså samman först i den ena gården, så i den andra, 
enligt en viss ordning som man följde år efter år. Allt arbete med 
linet hörde kvinnorna till. Men den dagen man bråta, måste 
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männen på stället hjälpa till. Drängen brukade ställa i ordning 
för arbetet, bära fram ved och hjälpa till med litet av varje. Hus-
bonden skötte om elden och torkade hörn. (linhalmen). Det var 
ett ansvarsfullt arbete, så att det kunde man inte anförtro vem 
som helst. Fanns kölna, torkade man hörn i den, men för det 
mesta hade man inte annat än en grop nere i någon hage, ena 
brdtagrav. Den första torkningen var inte så svår att övervaka, 
men värre var det med den andra, då klöftetoen skulle varmas. 
Passade man sig inte då, kunde den lätt fatta eld, och kom en 
vindil, kunde toen fara lång väg. Det var därför bråtagrava alltid 
måste ligga en god bit från gården. Jo, som sagt, bldrn, den var 
falla ellfängd. Man hade också till talesätt om folk, som lätt bru-
sade upp: »Dä ä sum ell i en blånatott». 

Kvinnfolken satt vid sina brdter och klöfter och tuggade ett 
i ett. Den första bråtinga kallades grovbrdta och den andra fin-
brdta eller klöfta. Men sedan återstod många andra arbeten, innan 
hörn var färdig för spånad; den skulle skäktas med skäktekniven, 
grovhäcklas och finhäcklas. Den tiden hade kvinnorna att göra, 
särskilt när de hunnit så långt som till hörn. 

Vid denna tid på året hade man de nya förråden att tillgå, 
och när man kom samman till höstens hjälper, vankades mycken 
och god mat: grant (fint) bröd, smör och ost och sovel av skilda 
slag, gott dricka och så naturligtvis brännvin. Det användes av 
både män och kvinnor. Än skulle man ha sig en sup för att det 
var kallt, än skulle man ha sig en sup att skölja ner dammet med, 
och det kunde nog behövas, ty den dagen man bråtade, fick man 
bokstavligen sitta i rök och damm. Själva arbetet var allt annat 
än angenämt, det skall alla veta. Men tack vare gott sällskap höll 
man kuraget uppe, och arbetet gick undan med liv och lust. 

På en del håll gick dessa gillen under namnet brdtabröllup, 
vilket tyder på att det gick särskilt festligt till. Dessutom hade 
flickorna en del friheter den dagen de satt brdtakjaringar. Så 
kallades alla, som deltog i arbetet, antingen de var unga eller 
gamla, gifta eller ogifta. När pojkarna kom fram på kvällen för 
att driva sitt nojs, hade flickorna rätt att säga dem sina innersta 
tankar, vem de gillade och vem de ogillade m.m. Mångt och myc-
ket, som en annan dag skulle bedömts som opassande, kanske 
rent av oanständigt, var tillåtet den dagen, och man kan förstå, 
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När linet brdtades, hjälptes man åt. Ej mindre än sex kvinnor arbetar här med 
var sin brdta. Mannen längst till vänster torkar linhalmen över en grop, på 

vars botten en svag eld brinner. Foto G. Ewald omkr. 1903. 

att flickorna gärna ville vara med för att få utnyttja den friheten. 
(Siene, Algutstorp, Tråvad.) 

Från Tråvad omtalas ett gille, som likaså hörde hösten till, 
nämligen korvajillet. Detta beskrives sålunda: 

På hösten, när man slaktat, skulle pigor och jålpeser (hjälp-
kvinnor), som hjälpt till med slakten, ha var sin korv. Sedan gick 
de yngre samman en lördagskväll och avsmakade varandras kor-
var. Förmodligen bjöd de också in några av sina vänner, så att 
man fick lite nöje av samvaron. Kokningen skedde i en och samma 
kittel. För att var och en skulle känna igen sin korv, märkte man 
den med en tråd. Om en knöt en röd tråd om sin korv, valde en 
annan en blå o.s.v. Räckte inte färgerna till, snodde man samman 
trådar av olika färg. Det var inte så kinkigt, huvudsaken var, att 
man fick igen var och en sin korv, inte för att äta upp den själv, 
utan för att man skulle veta, vems korv man avsmakade. (Tråvad.) 

När gässen slaktades, hjälptes man också åt. Då höll man 
gåsajille (gåsgille). Ett par av männen stack gässen och tog vara 
på blodet. De övriga i laget nappa och svedde. En kväll slaktade 
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man i en gård och nästa kväll i en annan. Vart man kom, van-
kades fägnad. Underhållet svarade deltagarna själva för. Tröt 
samtalsämne, var det alltid någon i laget, som kunde dra en 
historia eller sjunga en visa. På så sätt svann kvällen fort, och 
alla hade roligt. 

Naturligtvis skulle man ha en gås på Mårten, eller kanske 
två, det berodde på hur många man var i hushållet. De övriga 
gässen saltades ned, och lagom salta torkades de för att ätas som 
speke (spicke) följande sommar. Av blodet kokades svartsoppa. 
Om man slaktade ett halvtjog gäss, hade man svartsoppa -en hel 
vecka. Då hann man att äta sig mätt på den rätten. Gässens 
fötter och ben fjällades och virades med tarmarna, varefter de 
kokades i soppan tillika Med huvuden m.m.,  Det var krams, det. 
Sedan gjorde man hop peskalla (hoppskallar) av huvudena. Det 
skedde med tillhjälp av en böjd ståltråd, en bit segelgarn (lingarn) 
och en smula beck. Så fick barnen något att roa sig med. Man 
brukade även stoppa några ärter i gåsens långa luftstrupe samt 
böja ihop den till en ring; på så sätt fick man en bra skallra, 
sedan den torkat. 

Höstens stora evenemang var husförhöret med det följande 
husförhörskalaset. Den, som stod i tur att ta emot husförhöret, 
måste bereda sig på det i tid, så att man hade mat och dryck i 
huset, när den dagen kom. Och det förslog inte med litet, så många 
som då skulle undfägnas. Då måste man både slakta, brygga och 
baka. När man var färdig med dessa sysslor, återstod att skura 
och feja, så att det var rent och snyggt i varje vrå. 

Dagen för husförhöret måste man även ordna med sittplat-
ser för besökarna. Det skedde genom att sätta in bräder, minst 
tre på varje sida av stugan. Hade man inte bräder och bockar 
själv, lånade man av någon, som hade. Rätt vanligt var, att dessa 
tillbehör ambulerade mellan gårdarna. På de insatta bräderna 
satte sig männen till höger och kvinnorna till vänster, alldeles som 
i kyrkan. Prästen och husfadern hade sina givna platser vid bor-
det längst fram, prästen till höger och husfadern till vänster. I 
vanliga fall hade husfadern sin plats på högra sidan, men det 
hörde till seden, att han avstod den till prästen. På bordet låg 
nu som vid alla högtidliga tillfällen den stora bibeln med sina 
skinnklädda träpärmar och gula mässingsbeslag samt psalmbok 
och Luthers postilla m.fl. andaktsböcker. På bordet stod vid detta 



347 

tillfälle även en försvarlig drickskanna, fylld med starkt och gott 
dricka. Gubbarna brukade gå i så pass god tid, att de hann dricka 
sig otörstiga en eller ett par gånger, innan prästen kom. Det för-
slog naturligtvis inte med en kanna, utan denna fylldes gång efter 
annan och gick från man till man, där gubbarna satt, och där-
emellan ställdes den som sagt fram på bordet. På så sätt stärkte 
man sig till det kommande förhöret. 

När den dagen kom, att den fyllda kannan uteblev, var det 
nog mer än en, som resonerade som så, att nu var det ingen 
mening med tillställningen. Säkert är, att det efter den dagen 
gick utför med husförhören. Allt fler och fler uteblev. Nya tider 
och nya seder, som det heter. Men allt nytt medför upplösning 
av det gamla. 

Vad själva kalaset beträffar, var prästen och-klockaren själv-
skrivna gäster, likaså de besuttna bönderna inom roten. Det var 
ju dessa, som i tur och ordning var värdar. Ett år fick bonden 
alltså svara för det hela, men sedan var det hans tur att gå på 
husförhörskalas hos sina grannar, tills det åter var hans tur att 
bestå. Det ansågs alltid särskilt hedrande att få vara med på kala-
set tillsammans med präst och klockare och socknens betrodde, 
såsom kyrkovärd och kyrkoråd m.fl. I svåra år kunde det allt 
fresta på, måntro, att ställa till med så stora kalas. En gång var 
det en bonde, som gjorde konkurs året efter. 

— Ja, unnra på det, sade grannarna då, så dåligt år som det 
var i förårs. Och så göra husförhörskalas (Larv.) 

Den förste, som talade mot dryckesseden i Södra Björke 
pastorat, var prosten Sahlmark (1868-78). Läsarna dundrade på 
sitt håll, det tog de gammalkyrklige med ro, men när prästen 
delvis gav dem rätt, visste de inte, vad de skulle tro. Prästen för-
dömde emellertid inte brännvinsbruket helt och hållet. På ett hus-
förhör i Hudene någon gång i början av 1870-talet uppmanade 
han sina församlingsbor att nöja sig med en sup om gången, ty 
det gör jag, tillade han. Men då var det en gubbe, som sade: 

— Men prosten, då får vi la ta kvartersbollen lell? 
När gubbarna efter husförhörets slut kalasade tillsammans 

med prosten, var de inte riktigt så morska på't som tidigare. En 
sup tog de gladeligen, men sedan visste de inte, om de skulle ta 
eller inte ta. De vågade inte vara sig själva så helt som tidigare. 
Nu dröjde man vanligtvis med festandet, tills prästen rest sin väg. 
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Hade man ändå kommit samman, skulle man väl inte skiljas åt 
utan vidare. (Hudene.) 

Så småningom gled livet in i nya former, ty människan är 
dock en samhällsvarelse. Nu började man med föreningar och 
sammanslutningar av skilda slag. För att få lite liv och omväx-
ling, ställde man till med en fest allt emellanåt, där kaffe och 
läskdrycker kom att ersätta gångna dagars öl och brännvin, och 
i syföreningarna kunde kvinnorna åter samlas till en stunds fest-
lig samvaro. 

DE OBESUTTNA. 

Om livet på »stan» och andra allmänningar. 

Av kapitlet om backstugusittarbyn har redan framgått, hur 
som hela små byar kunde växa fram på by-, socken- eller härads-
allmänningarna, särskilt sådana som hade ett ur försörjnings-
synpunkt gynnsamt läge. I Bitterna socken fanns en allmänning, 
som torde ha varit en av de största, om inte den allra största, 
inom Laske härad, nämligen Karta tå. Att så många slog sig ned 
just här berodde därpå, att denna allmänning låg på gränsen till 
en annan och vida större allmänning, nämligen kronoallmän-
ningen Edsveden, och där hade vem som helst betesrätt före 1860. 
Följaktligen kunde även en och annan backstugusittare hålla sig 
med egen ko, en förmån som betydde åtskilligt. Vad Karla tå 
beträffar tillväxte den även i storlek på så sätt att en del »tog in» 
täppor på kronans mark; ett villkor var emellertid, att man band 
samman dessa intagor med bondejorden, och som följd härav till-
föll de även respektive byar eller gårdar vid skiftet. Gubbarna, 
som odlat, hade i regel inget för sitt besvär. 

För övrigt hade tåfolket sin utkomst av hantverk, korgflät-
ning och träslöjd samt arbete hos bönderna. En och annan ägnade 
sig åt jakt och fågelfångst; det var inte så krävande som att gå 
dagsverken. 

En annan mycket tätbebyggd allmänning var Stan i Tråva, 
vilken i motsats till Karla tå var belägen på slättbygden. Här bodde 
under 1870-talet följande personer: 

Månsa-Johannes, Månsa-Johan, Månsa- Sven och Månsa-
Anders, bröder och skräddare alla fyra. Här bodde vidare Göka-
Maja och hennes son Gök-August, Påla-Jonas, Mur-Isak, Boen på 
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Stan och Svante på Stan. Sven Ersson, Sovas Anders och hans 
bror Sovas Jonas, Gamle Säll och Speleman. 

Månsara var som sagt skräddare, Påla-Jonas och Gök-August 
var skomakare, de gick omkring i bygden och gjorde skor. Mur-
Isak var murarkunnig, och Svante var snickare, Boen på Stan 
och Sven Ersson var bönder, som det gått ut för, de dagsverkade 
hos andra. 

Gamle Säll eller Johannes Säll var en så snäll och oförarglig 
gubbe. Han satt för det mesta och band not, och hans hustru, 
Maja Säll, spann hör (lin) och blår (blånor) för prostinnan i Larv 
och andra fruar. 

Vi pojkar intresserade oss mest för gubben, säger en berät-
tare, ty han berättade historier och sjöng visor. När han berättat 
till slut, brukade han säga: 

— När jag blir död, så skall ni tala om mig och säga: Se 
detta berätta gamle Säll för oss. 

Johannes Säll var född 1819; han brukade alltid säga, att 
han var lika gammal som salmeboka (den Wallinska psalm-
boken), och det var ju 1819, som den kom ut. 

Sovas Anders var också en hederlig man, men han hade det 
svårt på gamla dagar, då han satt ensam i sin stuga: plågad av 
gikt och värk och oförmögen till arbete. Inte ville han tigga och 
inte stjäla, och inte hade han någon som kunde •eller ville hjälpa 
sig. Så en dag gick han och hängde sig. Han hade väl ingen annan 
råd, stackaren, orkeslös och utgammal som han var. 

Hans bror, Sovas Jonas, var däremot en skräck för orten. Han 
söp, han slogs, och han stal; han frågade inte mycket efter hur 
han levde. En gång stal han en häst, men när han kom till mark-
naden i Vänersborg för att sälja den, blev han fast och fick sitta 
inne i fyra år efter den resan. Litet var skulle nog gärna sett, att 
han fått sitta inne för alltid. När barnen inte ville vara snälla och 
lydiga, brukade mammorna skrämma dem för Sovas Jonas och 
säga, att han skulle komma och ta dem. Se Jonas, det var en så 
grömmer gubbe, den grömmaste de visste. 

I bygder med stora herrgårdar fanns det gott om statare och 
torpare. När dessa inte orkade arbeta längre, hade de i regel ingen 
annan råd än att flytta in i någon mer eller mindre bristfällig 
stuga på sockenallmänningen. 1 Edsvära fanns ett flertal sådana 
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stugor på de s.k. Furebacka (Furubackarna), som utgjorde en del 
av heden i socknens östra del. Här bodde på 1870-talet en f.d. 
torpare under Jungatorp, som gick under namnet Sjinkenvitj. 
Anledningen till namnet lär vara den, att mannen var av rysk 
härkomst. Under Karl XII :s dagar överfördes, som bekant, en del 
ryska krigsfångar till Sverige, och alldenstund det rådde stor brist 
på arbetskraft i de åren på grund av upprepade utskrivningar, 
fick ryssarna rycka in i arbetet på en del större gårdar. De var 
lugna och fogliga och skötte sina åligganden till allmän belåten-
het, men kom de över brännvin, ställde de snart till bråk. Ett 
gammalt talesätt är ock: »Bråkar å lever sum en russ!» De 
fångar, som skötte sig, hade rätt stor frihet. De fick komma och 
gå som annat folk, blott de höll sig inom anvisat område, van-
ligtvis ägorna till den gård, där de var inkvarterade. Enligt folks 
förmenande var gamle Sjinkenvitj sonson eller sonsons son till 
en av dessa krigsfångar. 

Bland f.d. statare kan vidare nämnas Jonga-Petter och Knape-
Lars, Mossa-Dune, Mogen och Jakob Tålös. De båda förstnämnda 
hade sina namn efter de gårdar, där de varit anställda, nämligen 
Jungatorp och Knapegården. Mossa-Dune hade fått sitt namn 
därav, att på den tiden han följde oxöken på Jungatorps mossar, 
så duna (dundra) han och svor i ett. Mogen däremot tog det tyd-
ligen med ro av namnet att döma, ty detta syftar på en som 
mogar d molar, men det säger också att han var uthållig. Jakob 
Tålös hade råkat förfrysa sina fötter en gång, då han supit sig 
full, och efter den dagen fick han sitt kännenamn. På dylika var 
ingen brist, men i allmänhet var det inte så illa menat. 

Även flera f.d. soldater hade sina små stugor på Furubac-
karna. En av dessa gick under namnet Tassa-Lelja. Under sin 
krafts dagar hade han gjort sig känd som god vargjägare och 
fångstman. Det är härpå namnets första del »Tass» syftar, ty 
tasse var ett vanligt namn på varg. Namnets senare del »Lilja» 
var hans soldatnamn. På gamla dagar satt gubben vid spisen i 
sin stuga och slo ell (slog eld) åt folk. Detta var nämligen på den 
tiden, innan tändstickor kommit i allmänt bruk. Slocknade det i 
spisen och ingen eld fanns att låna i grannskapet, sprang man till 
Tassa-Lelja och köpte. Den kostade 1 stuver (l, öre), och då fick 
man ell d rätte sikten, d.v.s. sådan eld, som man slog med stål och 
flinta. Gubben Lelja gillade ingen annan. När man fått eld i en 
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torva, stoppade man den i en gammal träsko och skyndade hemåt. 
Då dugde det inte att stanna och prata, om man mötte någon. 
Rådde blåsväder kunde det hända, att det slog eld i träskon. 

Utkomstmöjligheterna var inte stora för någon på Furu-
backarna. De som orkade och kunde, gick dagsverken, då tillfälle 
yppade sig. Under vintern satt kvinnfolken och spann för herr-
gårdsfruarna och en del bondmoror, som hade råd att leja för 
arbetet. Blånagarn (blångarn) betalades med attan skelling (36 
öre) skålpundet. 

Värst var det för fattiga änkor med många barn, ty under-
stödet var ytterligt ringa, om ens något. Så snart barnen blev så 
pass, att de kunde göra nytta, måste de ta tjänst och flytta bort, 
även om de inte fick mer än maten till att börja med. 

I en liten förfallen stuga på allmänningen bodde flåtten, så 
kallad emedan hans göra var att avliva hästar och hundar, som 
tjänat ut, samt att flå eller draga av huden på dessa liksom själv-
döda husdjur. Flåtten gick även under namnen nattman och 
hudragarn, hans officiella namn var häradsmästaren. Enligt ett 
tingsbeslut i Onsjö i Larv 1738 skulle denne ha betalt enligt föl-
jande taxa: 

Stor häst 16 öre, halvvuxen d:o 12 öre, föl 8 öre, hund 8 öre, 
mindre d:o 4 öre, katt 2 öre. 

Flåtten ville ingen ha någon beröring med mer än som var 
alldeles tvunget. Även den fattigaste på allmänningen undvek 
honom. Då han utförde sina åligganden i gårdarna var det emel-
lertid sed, att han skulle ha både mat och brännvin, men den 
sked, han ätit med, kastades på elden, och hornbollen, fick van-
ligtvis gå samma väg. (Larv.) 

Rultestan i Hudene var liksom Stan i Tråvad en ganska tät-
bebyggd allmänning. Av de många rätt originella personer, som 
bodde här under 1860- och 1870-talen, kan nämnas Rasmussen, 
Ler-Petter, Rulten, Läppen och Plutt. Rasmussen var finskräd-
dare och sydde allt på sting, d.v.s. för hand. När symaskinerna kom 
i bruk, övergav han skräddaryrket och blev karamellkokare. Ler-
Petter hade konsten att klena med lera, som framgår av namnet. 
Han gick i bygden och murade gråstensspisar, men när bönderna 
övergick till kakelugnar och moderna spisar av tegel, övergav även 
han sitt yrke och emigrerade till Amerika, han som så många 
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andra. Bulten var hjulmakare och gjorde bulthjul, Läppen var 
skomakare, och Plutt var hans bror. Det var han, som tog livet av 
Kajsa i Bråtabäcken, och det fick han tio år för. Han nekade i 
det längsta, men så till slut fann han för gott att erkänna. 

— Ja, jag tog henne ett tag för keckanet,1  sade han då. 
Flera f.d. soldater hade sina stugor på Stan. En av dessa 

hette Grip. Han var med på bevakningen i Danmark 1848, men 
under tiden lade hustrun sig in med en aiman man, och när Grip 
kom hem, hade han ytterligare en unge att dra försorg om. Men 
han lade just ingenting vid sig. Han berättade historier, skrode-
rade och ljög alldeles vådligt. Folk skrattade och hade roligt åt 
hans stollaforer och påhitt. Det är därför, man har honom så bra 
i minne. 

Hamp-Anders var kyrkstöt, men så fattig att han hade varken 
bröd eller brännvin, som de brukade säga. 

På Rultestan låg socknens fattigstuga. Här bodde Kala-gum-
man och Stoll-Äli samt en kvinna av tattarsläkt, som fick den ena 
ungen efter den andra. När barnen blev så pass, att de kunde, gick 
de omkring i bygden och tiggde. De hade visserligen lite småkrafs, 
som de bjöd ut; det skulle föreställa handel, men det var bara 
skräpet. När ingen ville köpa, så bad de om mat och annat. 

På Överbyns tå i Stenunga bodde Björk, Sten, Stark och 
Sköld, Slaker, Dumben, Meten, Knallen, Skomakarn, Monka, 
Erika och Kristina. 

Björk, Sten, Stark och Sköld hade varit soldater. Björk var 
snickarkunnig, Sköld likaså, han brukade hjälpa till vid byggen, 
då sådana pågick. Vintertiden ägnade han sig mest åt hemslöjd. 
Han var den skickligaste av gubbarna på tån och gjorde vad som 
påfordrades. För övrigt hade de sina specialtillverkniiigar. Dumben 
gjorde krokar och körredskap, och Meten gjorde river (hand-
räfsor) och lieorv. Det var inte svårt att få tillverkat de redskap 
och don, man var i behov av, förutsatt att man hade lämpligt 
virke, ty sådant måste beställaren själv tillhandahålla. 

Var det något som skulle skrubbas och spinnas, såsom nappe 
(stickylle), svin- och nöthår, fanns gubbar, som kunde ta sig an 

1  Ordet syftar väl närmast på hakan, som enligt äldre mål kallades Icidk. 
Plutt hade m.a.o. kvävt kvinnan ifråga. 
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även sådant arbete. De behövde så väl förtjäna några skillingar; 
mången gång måste bönderna skaffa dem lite arbete av ren barm-
härtighet. 

Slaker är redan omnämnd i berättelsen om backsittarbyn. 
Han hade varit bonde och gästgivare i Stenunga Överby. På den 
tiden var han rik och mäktig och fick heta Storgästgivarn, men 
så gick han i borgen och gjorde konkurs, och totalt utfattig nöd-
gades han flytta ut på tån. Det var efter den dagen han fick heta 
Slaker. Även hans son, Slakera-Sven, omnämnes som tå'bebyggare. 

Monka är den, man har bäst i minne. Hon var trollkunnig, 
låtsades åtminstone vara det. Talför och förslagen, som hon var, 
visste hon att göra sig gällande. En gång gick hon till marknaden 
i Onsjö, och fast hon inte hade mer än tolv skilling, lyckades hon 
köpa sig en ko. Hon träffade en längjumsbo, och den mjukade 
hon upp med brännvin och vackra ord och — ja, Gud vet vad 
mer — så hon fick köpa kon på kredit. Sedan sålde hon den i 
sin tur. När bonden om några dagar kom för att ta igen sin ko, 
var den tillvägs. Monka hade inte ens ett bås att ställa in kon i. 
Bonden fick aldrig ett enda öre. 

Sin förste man tröttnade Monka snart på och sökte då göra 
sig kvitt denne. Härom berättas: 

Mannen satt för det mesta på gästgivargården i Stenunga, där 
han fördrev tiden med att spela kort och supa i lag med andra 
dagdrivare eller resande, som tog in där. Rätt antagligt är att 
mannen var falskspelare, han som så många andra, som höll till 
på gästgivargårdarna dag efter dag. Så en kväll, när han kom 
hem, satte hustrun fram fläsk och potatis. Själv hade hon redan 
ätit, eftersom det var sent. Det var minsann inte var dag det van-
kades fläsk, men mannen förmådde likväl inte äta något. Nästa 
dag, då han kom upp och ut, fick han se att maten låg på sop-
högen. Då anade han rätta sammanhanget. 

— Så gott om mat har inte vi, sade mannen, då han berät-
tade härom, att vi har råd att kasta ut den. Det har då aldrig 
hänt förr. Meningen var förstås den, att jag skulle ligga kall och 
död nästa dag. Ihjälsupen, skulle det heta. Jo, jag känner käringen. 
Men hon skall få det, som hon vill likafullt. 

Så gick mannen till en gammal piga, som hade en liten stuga 
på Rultestan, och bodde hos henne till en tid, och Monka tog till 
23 
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sig den man, hon ville ha. Efter några år hade även han fått nog 
av samlivet med Monka och fann för gott att rymma fältet. 

Sommartiden brukade folket på tån hjälpa bönderna, då de 
hade som brådast. Då fick de några skilling per dag och maten. 
Många gick för bara maten så gott som; de var angelägna om att 
få gå bort, ty då fick de äta sig mätta, och så fick de kanske en 
kaka bröd och en kruka mjölk, när de gick hem på kvällen. Det 
var betalning nog för ett dagsverke. 

Under vintern brukade en del backstugusittare och andra, 
som uteslutande hade sina armar att lita till för sin utkomst, ge 
sig ut på slättbygden och spanntröska. Då tröskade de mot en 
viss andel av den urtröskade säden, vanligtvis var åttonde skäppa. 
Härtill kom fri kost och husrum under den tid arbetet pågick. I 
spannarens löneförmåner ingick vidare, att han skulle ha fri hem-
transport av den spannmål, som kom på hans lott. 

På det stora hela fanns ingen arbetsstyrka hos dem, som bodde 
på tån, och i många fall var det väl även si och så med viljan. 
I stället för att arbeta drev den sortens folk helst omkring i andra 
bygder och tiggde, ty »käppen och säcken gav kaka på fläcken». 
Den som bad, vädjade sällan förgäves. 

Folket på tån intog en lägre social ställning än folket i byn. 
Redan de många öknamnen tyder på ringaktning från de besutt-
nas sida. Ofta omnämndes tåfolket med namn, som syftade på 
lyte av det ena eller andra slaget, utomäktenskaplig börd eller 
utståndet straff m.m., namn som sedan överflyttades på nya släkt-
led, fastän oskyldiga. 

Bröllop, barndop och begravningar firade bönderna för sig 
själva, dock var det sed i Stenunga — och förmodligen även i 
andra byar — att männen på tån skulle deltaga som bärare vid 
begravningar. I nämnda by, belägen ungefär en halv fjärdingsväg 
från kyrkan, inbjöds i regel två bärarlag, alltså åtta man. Dessa 
mötte upp i sorgehuset på söndagens morgon och fick då samma 
fägnad som gästerna i övrigt, men de fick inte vara med på mid-
dagen efter gravsättningen. Inte heller fick folket på tån vara 
med, då bönderna höll sina julkalas. Vid majstången på midsom-
maraftonen fick dock vem som ville möta upp, likaså på lekstu-
gorna; dessa var fria för var och en som erlade sin tribut. 
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Landsvägarnas smygkrogar. 

Till fattigbebyggelsen får man väl också räkna småstugorna 
utmed färdevägarna. Många av dem var smygkrogar. Här var det 
för det mesta någon kvinna, som hade olaga brännvinsförsäljning 
till levebröd. Att hon ej åtnjöt det bästa anseende, framgår av det 
gängse namnet klo-kåna. Klo eller kloa var detsamma som krog, 
men kåna var till sin betydelse detsamma som hora eller lösaktig 
kvinna. I de flesta fall förde dessa kvinnor en rätt tvivelaktig 
existens. Vad som från första början var en ungdomlig obetänk-
samhet, blev med åren till last och brott. Om en kvinna t.ex. 
råkade få ett barn utan att vara lagligen gift och mannen svek 
henne, hade hon knappast någon utväg till anständig försörjning. 
Det var under sådana omständigheter, som så många kvinnor slog 
sig på lönnkrögeri och smyghandel. Ofta blev krögerskans stuga 
därjämte tillhåll för löst folk, tjuvar och pack. 

Hur vanligt det var med smygkrogar utmed landsvägarna, 
framgår därav, att mellan Onsjö i Larv och Stenunga i Hudene, 
alltså på en sträcka av halvannan mil, fanns 1868 inte mindre än 
sju dylika nästen. Mellan Stenunga och Mörlanda fanns likaså en 
hel del. En av dessa smygkrogar gick under namnet Humlakloa 
och låg inte långt från Stenunga gästgivargård. Den olaga bränn-
vinsförsäljningen var emellertid ett intrång i gästgivarens rättig-
heter, och denne anmälde käringen på Humlakloa. Länsmannen 
infann sig för undersökning, men hur han letade, så fann han 
inget brännvin. Han skulle just gå sin väg, då han fick se en 
gammal skinnkjortel, som hängde i en vrå. När han undersökte 
den, fann han brännvinskrukan, och så fick käringen göra en 
resa till Vänersborg på några dagars vatten och bröd. Men åter 
hemma, fortsatte hon som förut. 

Fattigvården. 

De fattigas underhåll var som bekant en kyrklig angelägenhet 
från första början. Ännu så sent som under 1800-talets mitt var 
det rätt vanligt, att prästen erinrade om de fattiga vid bröllop och 
barndop m.fl. tillfällen, och så gjorde man en insamling till för- 
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mån för dessa. De medel som på detta sätt insamlades, infördes 
i en särskild räkenskapsbok, en »special». Även vid bouppteck-
ningar brukade man lämna ett bidrag till socknens fattiga, detta 
i all synnerhet om det var ett förmöget dödsbo. Utdelning skedde 
vid jul och midsommar och vid trängande behov däremellan. Tack 
vare dessa bidrag jämte gåvor av mera privat art kunde de fattiga 
med några få undantag bo kvar i sina stugor. 

Att fattigvården var en kyrklig angelägenhet framgår även 
därav, att rotemästarna, var och en i sin rote, skulle se till de 
fattiga, då sjukdom tillstötte, så att de fick mat och nödig vård. 
Fattigroten sammanföll i detta fall tydligen med husförhörsroten. 

I den mån lagstiftningen ingrep, blev fattigvården en kommu-
nal angelägenhet. Socknen uppdelades i fattirota (fattigrotar), och 
sådana fattiga, som inte kunde ta vård om sig själva, fick tillbringa 
ett visst antal dagar hos varje bonde inom roten. Om åttings-
bonden hyste och födde den fattige — låt oss säga en vecka, måste 
fjärdingsbonden hysa och föda honom i två. Detta kallades att 
gd pä' rote. Varje rote hade en tillsyningsman, en fattifogde. Denne 
hade att vaka över rotegången liksom de fattigas vård i övrigt. 
Rotarnas storlek kunde växla allt eftersom man hade fler eller 
färre fattiga att försörja. 

Barn, som kommunen av en eller annan anledning måste 
ta sig an, t.ex. genom att föräldrarna dog utan att efterlämna 
tillgångar, auktionerades vanligtvis bort till den minstbjudande, 
d.v.s. till den, som åtog sig barnens underhåll och uppfostran för 
den lägsta fostelegan (ersättningen). Någon gång kunde enskild 
person förbarma sig över ett sådant barn, som då kallades take-
barn, taketös eller takepojk. I de fall socknen betalade för dylika 
barn, benämndes de socknabarn, socknatös eller socknapojk. 

Det torde vara få socknar, som inte har haft en allmän fattig- 
vård. Så är dock fallet med en liten socken i Gäsene, nämligen 
Jällby. Socknen har i alla tider bebotts av självägande bönder 
och har haft ytterligt få in- och utflyttningar. När bonden över- 
lämnat sin gård, vare sig det varit till son eller måg eller annan 
anhörig, har han i regel haft så pass bra ställt, att han kunnat 
slå sig till ro utan brödbekymmer; om icke, har han gjort ett 
undantag i gården. För övrigt har man ansett det för en heders-
sak att sörja var och en för sina anhöriga. 
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De nya utkomstmöjligheterna. 

Skiftet medförde stora förändringar även för dem, som bodde 
på byarnas allmänningar, ty genom detta kom backstugusittarna 
i beroende av enskilda jordägare, som redan framgått av berättel-
sen om backstugusittarbyn. De flesta bönder lät allt förbli 
vid det gamla, men det fanns också bönder, som vid första läg-
liga tillfälle gjorde sig kvitt småstugorna och deras å'bor. Dessa 
hade inga kontrakt och ingen laglig rätt att åberopa sig på. Så 
uppstod åtskillig oro och osäkerhet. 

Men däremot förblev de flesta sockenallmänningar oskiftade, 
och på dessa har småstugorna hållit sig kvar betydligt längre, i 
många fall ända fram till våra dagar. Stugorna är visserligen om-
byggda och förbättrade men dock förhållandevis små. 

Skiftet blev alltså en orsak till allmänningarnas avfolkande, 
men de egentliga orsakerna var dock bättre utkomstmöjligheter 
samt emigrationen. 

Vad de bättre utkomstmöjligheterna beträffar, kan man säga, 
att dessa kom med statens järnvägsbyggen. Början gjordes 1855 
med Västra stambanan. Under åren 1856-57 hade inte mindre 
än 600 man full sysselsättning med att bygga en bank över den 
djupa dalfåran öster om Fåglavik, ett av de mest betydande arbe-
tena på linjen Stockholm—Göteborg. Vid denna liksom många 
andra arbetsplatser utefter linjen fanns arbete nära nog för hur 
många som helst, och naturligtvis tog även backstugusittarna till-
fället i akt. Här kunde en vanlig grovarbetare sommartiden för-
tjäna 9 daler (1: 50) om dagen, och yrkeskunnigt folk förtjänade 
ännu mer. Det var annat det än att gå för 12 skilling om dagen, 
som bönderna i bästa fall betalade förutom mat. Allt som allt: 
så många som förfogade över ett par friska armar och kunde ta 
sig ut, sökte sig in vid banbygget. När en sträcka var klar, flyt-
tade man till någon annan. 

Järnvägsbygget satte även fart på många andra arbeten. 
Affärsmän skyndade sig att sätta upp bodar och magasin. Skräd-
dare och skomakare byggde sig stugor vid stationerna för att kunna 
stå allmänheten på dessa platser till tjänst. Här fanns goda arbets-
tillfällen för snickare, murare och smeder m.fl. Efter ett årtionde 
återstod endast åldringar, invalider och fattiga änkor med många 
barn på byallmänningarna. 
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Vid denna tid började även utvandringen till Amerika ta fart. 
Det var mest unga män och kvinnor, som »tog Gud i hågen och 
gav sig ut på Atlanten», men även hela familjer. Tjänsteflickorna 
hade egentligen mest att vinna på utvandringen, ty i Sverige var 
och förblev allt kvinnoarbete länge undervärderat och dåligt be-
talt. Härtill kom att man sedan gammalt räknade en hel del grov-
göromål som kvinnoarbeten. Annorlunda förhöll det sig i Amerika, 
där fick kvinnan stanna inne och sköta de husliga göromålen och 
därmed nog. Där var hon tillika värderad och bra betald. 

Här följer några uppgifter rörande utvandrare från Överbyns 
tå i Stenunga. 

Svante Svensson, musikant, född 1832, gift, 6 barn. Hela 
familjen emigrerade till Amerika 1865. 

Kristina Andersdotter, änka, född 1811, 6 barn, vilka samt-
liga emigrerade till Amerika. 

Johan Sköld, gift, 5 barn, av vilka 4 emigrerade till Amerika. 
Antagligen reste de båda äldsta 1880. Efter ett år kunde de sända 
respengar till två av sina yngre syskon, vilka reste 1882. Det var 
rätt vanligt, att man hjälpte varandra till respengar på detta sätt. 

Liknande uppgifter skulle kunna anföras sida upp och sida 
ned. Mellan åren 1861 och 1874 minskades folkmängden inom 
Stenunga rote med inte mindre än 63 personer, och här var det 
först och främst tåarna som avfolkades. 

Även många soldater gav sig åstad, det var unga och duk-
tiga män, som gärna ville komma sig fram. Men en soldat fick 
inte lämna sin tjänst, och inte var det lönt att anhålla om avsked, 
innan man tjänat ut. Återstod alltså att rymma. Kyrkböckerna 
kan uppvisa ett stort antal dylika rymningar. 

Om de flesta utvandrarna vet man föga eller inget, men i det 
stora hela klarade emigranterna sig bra, ty Amerika var verkligen 
ett gott land, d.v.s. för den som ville arbeta och sköta sig. Här 
kunde man förtjäna pengar, här kunde man bo som folk och få 
äta sig mätt. Och vad som för mången betydde mer än så: här 
var ingen skillnad till person, antingen man var född i byn eller 
på tån. Inga kränkande och nedsättande namn följde med hit. 
Amerika gjorde skäl för namnet Nya världen. Visserligen syftar 
detta på tiden för upptäckten, men det var en ny värld även i 
flera andra avseenden. Här kunde mer än en med ett sorgligt 
förflutet börja ett nytt liv i ära och anseende. 
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Johan Blomberg började som »rallare» vid ett banbygge, blev med tiden ban-
vakt. Blomberg gjorde sig under sin krafts dagar känd som en man med friskt 

humör. Foto 1922. 

Mycket blev vid denna tid annorlunda även här i Sverige. 
Företagsamma ynglingar kunde arbeta sig fram till såväl ekono-
miskt välstånd som hedrande samhällsställning. En möjlighet var 
att ta värvning. Många av dessa ynglingar avancerade med tiden 
till sergeanter eller fanjunkare, och åtskilliga av dem, som bör-
jade som rallare, blev sedan banvakter eller stationskarlar. Ja, 
det gives många exempel på, hur som företagsamma personer 
arbetade sig fram till platser som förmän eller stationsförestån-
dare vid samma järnväg, som de varit med om att bygga. Även 
på flera andra områden yppade sig stora möjligheter. 

Är 1874 anlade grosshandlaren A. M. Andersson i Göteborg 
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ett glasbruk i närheten av Fåglaviks järnvägsstation. Anledningen 
till att han valde just denna ort var närmast den, att här fanns 
stora torvmossar med god bränntorv och att orten var gynnad 
av goda kommunikationer. Glasbrukets tillkomst var ett gott till-
skott i bygdens näringsliv. De egentliga yrkesmännen kom från 
andra glasbruk, belägna dels inom, dels utom landet. Det var först 
efter många års träning de på orten födda kunde rycka in som 
glasblåsarmästare och slipare, men vad torvtagningen beträffar 
blev den redan från första början en god inkomstkälla för gemene 
man. Här kunde vem som helst, som förfogade över ett par friska 
armar, hugga in. 

När vårbruket var undanstökat, sökte sig småbönder, hemma-
söner, backstugusittare, f.d. soldater m.fl. till Fåglavik för att ta 
torv. Arbetet pågick i omkring sex veckor, och under denna tid 
kunde en rask arbetare göra sig en förhållandevis god inkomst. 
Arbetet var tungt och arbetsdagen drygt tilltagen, men så var för-
hållandet på alla arbetsplatser. En och annan yngling, som gått 
och funderat på att resa till Amerika, stannade lugnt kvar i gamla 
Sverige, när han fann att han hade utsikt till arbete vid det nyupp-
förda glasbruket i Fåglavik. 



SAGESMÄN. 

I inledningen till berättelsen om mannens och kvinnans 
arbetsår har jag presenterat tvenne berättare, nämligen Adolf 
Gustafsson och Ida Svensson. Här följer ännu några biografiska 
uppgifter angående berättare, vilka ha varit mig till god hjälp 
och som med intresse delgivit mig sitt vetande. 

Johan Mood. 

Johan Mood var född i Källunga 1848 och tillhörde en gam-
mal soldatsläkt. Hans far och farfar tjänade vid Gäsene kompani 
av Älvsborgs regemente, och hans farfars far, som bar namnet 
Lilja, tillhörde på sin tid Västgöta ryttare. 

Under uppväxtåren hjälpte Mood till med att valla Källunga 
bys boskap. Åren 1863-68 tjänade han bonddräng på slättbygden, 
men på grund av svår missväxt år 1868 blev han, liksom så många 
andra unga män och kvinnor, uppsagd från sin tjänst. Han slog 
sig då på gårdfarihandel under ett par år. Är 1870 tog han värv-
ning och blev soldat. Några år senare erhöll han därjämte tjänsten 
som extra bevakare av ett område på Älvsborgs Edsmären. 

Författaren gjorde Moods bekantskap sommaren 1924. Vårt 
första sammanträffande följdes snart av nya, ty Mood hade myc-
ket att förtälja. Han berättade utförligt och omständligt. Namn och 
årtal hörde alltid samman med hans berättelser, ty han var ytterst 
angelägen om att hålla sig till fakta. Han var, med andra ord, 
en trogen och tillförlitlig berättare. Att taga ifrån eller lägga till 
betraktade han som en svår synd. 

Berättelsen om boskapsskötsel och vallgång i äldre tid är till 
stor del upptecknad efter Mood. Vidare har han redogjort för 
jakt och skogsvård. Såsom soldat hade han givetvis åtskilligt att 
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berätta om livet i fält. Dessa m.fl. berättelser lät Hudene hembygds-
förening år 1938 utgiva i tryck för att hedra den minnesgode 
soldaten på hans 90-årsdag. Den lilla boken bär titeln: »N:o 100 
Mood». 

Mood erinrade ofta om sin svåger, komminister Anders Kul-
lander, vilken torde vara bäst känd som författare till »Några 
drag ur det forna skogsbyggarlivet i Edsvedens skogstrakter» 
(Svenska landsmål XI. 10. 1896). Kullanders intresse för en gången 
tids seder och bruk torde i sin tur ha påverkat Mood. Denne sages-
man avled år 1942. 

Carl Johansson. 

Carl Johansson var född i IIudene 1848 och tillhörde en gam-
mal bondsläkt, vilken i tre led före honom varit ägare till Knutse 
gård och kvarn i nämnda socken. Det gängse namnet var '»Knut-
sen» eller »Karl i Knutse». Han var i ordets fulla bemärkelse en 
odalman av den gamla stammen, lugn, trygg och behärskad; han 
var därjämte av naturen .utrustad med ett ovanligt gott minne och 
hade en sällsynt förmåga att kläda sina tankar i ord. När han 
redogjorde för en fråga, t.ex. på en kommunal- eller kyrkostämma, 
blev den verkligen klargjord, och alla visste hur talaren själv ville 
ha det. Därmed var emellertid ej sagt, att alla gillade hans för-
slag, men antingen man var för eller emot, måste man beundra 
den lätthet, med vilken han talade, liksom åskådligheten i hans 
framställning. 

Carl Johansson var en av de första på sin ort, som anslöt 
sig till den frikyrkliga rörelsen, och när Hudene missionsförening 
1875 bildades, blev han den självskrivne ordföranden. Han kvar-
stod som sådan intill 1928, alltså i mer än ett halvt sekel. 

Självfallet kom Carl Johanssons minnen att röra sig omkring 
den frikyrkliga rörelsens genombrott, men icke förty var han en 
varm vän av sin hembygds kyrka, vilket bl.a. framgår därav att 
han lät välja sig till ej blott ledamot av kyrko- och skolråd utan 
även kyrkovärd. Såsom ett exempel på denne sagesmans goda 
minne kan erinras om att han gett en rätt utförlig beskrivning av 
Hudene medeltidskyrka, oaktat han var endast åtta år, då den revs. 
Denna beskrivning återfinnes i ett litet häfte med titeln »Hudene 
socken förr och nu» (1931). 
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Johan Mood. Carl Johansson. 

Carl Johansson har vidare berättat om livet i byn, äldre 
rättsförhållanden, om livet på rastställen och färdvägar m.m. Dessa 
minnen går tillbaka till 1860- och 1870-talen. Johansson avled år 
1935. 

Kristina Johansson. 

Kristina Johansson var född i Hudene 1851, och i samma 
socken var även hennes föräldrar födda. Hemmet var fattigt, och 
redan samma år som Kristina konfirmerats, måste hon ta tjänst 
och flytta bort. »Den tiden fick fattiga flickor veta om, att de 
fanns till», yttrade Kristina en gång på tal om sin ungdom. »Pigan 
var aldrig ledig; långa tider av året måste hon hjälpa till ute, 
men medan männen tog igen sig en stund efter middagsmålet, 
skulle pigan uträtta sina sysslor i ladugård och kök. Pigan drev 
man hårdare än någon dräng.» 

Efter att ha tjänat piga på gårdar i Grude, Hudene och 
Mjäldrunga hyrde Kristina sig en liten stuga och flyttade till 
Fåglavik, där hon i fortsättningen försörjde sig med hemhjälp 
eller arbete vid glasbruket, ty där fanns åtskilligt att göra också 
för kvinnor, såsom att tvätta glas och paketera m.m. En fördel 



364 

med detta arbete var, att hon var sin egen och rådde sig själv, 
när arbetsdagen var till ända. 

Kristina var en av de lyckliga människor, som kunde glädja 
sig åt vad livet gav, även om hennes lott mången gång var ganska 
snäv. Hon visste vad det vill säga att sakna dagligt bröd. När 
man hade bröd för dagen, kunde man vara glad och tacksam. — 
Hon var ingen lysande berättare, men hon var förtrogen med 
såväl det praktiska arbetet som den övertro, vilken många bön-
der fortfarande höll fast vid i hennes ungdom, alltså på 1860- och 
1870-talen. Kristina Johansson avled år 1944. 

Fredrik Andersson. 

Fredrik Andersson eller Fredrik i Marbogården, som han 
benämndes av grannar och sockenbor, var född 1858 och död 
1935. Marbogården, som är belägen i Larvs socken, Laske härad, 
var hans fädernegård. Redan som helt ung fick Fredrik biträda 
sin fader i dennes arbete med gårdens skötsel, och endast tio år 
gammal deltog han i en spannmålsfora till Skara. Några år senare 
gjorde han likaså i faderns sällskap sin första boråsresa. Han blev 
alltså tidigt förtrogen ej blott med arbetet på en gård utan även 
med livet på färdvägarna. 

Författaren gjorde Fredrik Anderssons bekantskap i slutet 
av 1920-talet och har efter denne sagesman upptecknat seder och 
bruk rörande det äldre jordbruket, boskapsskötsel och spannmåls-
forande, handel och marknader. Varmt fästad vid sin hembygd 
och dess historiska minnen, har Andersson även berättat några 
av de sägner från krigs- och ofredstider, som ingå i min bok »Så 
berättar gamlef ar» (1938). 

Andersson var en man med klart förstånd, gott minne och 
stilla humor. Det var ett nöje att höra honom berätta. 

Alfred Sundberg. 

Alfred Sundberg var född i Synnerby socken år 1859. Då 
han var i sjuårsåldern, flyttade föräldrarna till Norra Vånga, och 
i denna socken blev familjen bofast. 

Sundberg var en vagabonderande natur och förblev ungkarl 
hela sitt liv. Hans egentliga yrke var byggnadssnickarens, men 
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Kristina Johansson. 

dessa yrkesmän stod i gången tid vanliga dagsverkare helt nära. 
Enda skillnaden var den, att de förra arbetade på något bygge. 
Var det goda år, byggde bönderna, men inträffade missväxt, fick 
alla dylika arbeten vila tills vidare. Hade byggnadsarbetaren inget 
torp eller mindre gård att falla tillbaka på, kunde utkomsten vara 
ganska oviss. Men Sundberg hade inga stora anspråk på livet, 
han tog dagen som den kom. Fanns arbete, var det gott och väl, 
varom inte, gav han sig ej för det. Han hade ju ingen mer än 
sig själv att sörja för, och det goda humöret felades honom ingen 
gång. 

Sundberg var en vaken iakttagare. Han kunde berätta om 
vångabornas »korngud», dammen som man måste hålla i skick 
för att få regn i torra somrar, källdrickandet på midsommar-
natten, dansen på logen, krögerskan i byn, slagsmål, den mystiske 
främlingen på Höberg m.m. Han kunde även berätta om sock-
nens första allvarliga arbetskonflikt, som inträffade det året man 
byggde ny kyrka, nämligen 1875. 

Sundberg berättade lätt och ledigt. Han stod på lagom av-
stånd för att kunna se de muntrande episoderna även i det all-
dagliga livet. De sista åren av sin levnad tillbringade han på ett 
ålderdomshem i Längjum, där han avled år 1943. 
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Klas Lind. 

Klas Lind var född i Norra Vånga 1866 och dog i samma 
socken år 1942. Redan i helt unga år valde han skomakarens 
yrke, men intresserad av lantbruk inköpte han i slutet av 1880-
talet en mindre jordbrukslägenhet i Vilske-Kleva, varefter han 
bosatte sig i nämnda socken. Han drev emellertid fortfarande sitt 
skomakeri som huvudyrke. Är 1918 återvände Lind till sin födelse-
socken; han inköpte då en mindre gård vid namn Translätten, 
som tidigare tillhört hans svärfader. Efter detta kunde Lind ägna 
sig åt lantbruket såsom lämplig omväxling till det enformiga stilla-
sittandet vid skobänken. Hans käraste sysselsättning allt ifrån 
unga år och livet ut var emellertid jakten. När rätta jakttiden 
var inne, fick alla andra arbeten vila tills vidare. Han var god 
skytt och jagade sällan förgäves. Det fria livet i skog och mark 
bidrog därjämte till att härda och stärka honom. Såväl kroppsligen 
som själsligen höll han sig i god form intill det sista. 

Även berättarens far och farfader var skomakare och jägare 
på lediga stunder. Fadern hette Anders Lind och var född 1824. 
Farfadern, Johannes Lind, var antagligen född 1783. Han deltog 
som soldat i Finska kriget 1808-09. Skicklig skomakare, som han 
var, satt han långa tider på Höberg, där han gjorde skodon ej 
blott åt majoren och hans familj utan även åt gårdens många fast 
anställda tjänare, ty på den tiden ingick skodon i tjänstefolkets 
löneförmåner. På äldre dagar erhöll Johannes Lind jämväl 
tjänsten som socknens kyrkvaktmästare. 

Klas Lind berättade huvudsakligen sådant som han hört av 
sin far och farfader. Den senare var, som nämnts, samtida med 
major Leonard Gyllenhaal. Följaktligen hade han åtskilligt att 
berätta om denne man, som han värdesatte mycket högt. För 
övrigt berättade han om den fruktade kronojägaren Isak Green, 
som på sin tid var alla jägares fasa, om jaktens många mysterier 
och Odens jakt, som stundom hördes dra fram över den ödsliga 
skogstrakten runt Rösjön. 

Adolf Brink. 

Adolf Brink var född i Valbergs by i Larv 1870. I yngre år 
var han arrendetorpare under Sjötorp, men då denna gård år 
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Ugo Larsson. 

1913 styckades, inköpte Brink sin arrendelott, vilken han därefter 
i flera avseenden förbättrade. 

Brinks morfader hette Olavus, och såsom brukare av Bernts-
gården i nämnda by, gick han under nament Olavus eller Ola i 
Berntsgåln. Då Brink berättade om jordfördelning, slåtter och 
skörd m.fl. arbeten, var det huvudsakligen efter morfadern, ty 
han var en av dem, som in i det sista höll fast vid bylivet, dess 
seder och bruk, och så länge han levde, var han den självskrivne 
ledaren, antingen det gällde arbete eller andra angelägenheter. 

Brink hade därjämte åtskilligt att berätta av egna minnen. 
Gärna dröjde han vid årets högtider, vilka i hans ungdom firades 
av hela byalaget gemensamt. Brink kunde även berätta om de 
långa arbetsdagarna på herrgården, där man måste följa solen 
såväl vinter som sommar. Arrendet för de gårdar, bönderna i byn 
innehade, utgick nämligen i dagsverken, två till fyra i veckan. 
Arbetet taxerades lågt, och åttatimmarsdagen kunde ingen ens 
drömma om. Det var Brink en stor glädje, när han en dag blev 
ägare till den gård, som han dagsverkat för i så många år. Han 
förstod att värdera den trygghet som följde därmed: Här är jag 
hemma, och här råder jag mig själv. — Brink avled år 1936. 
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Ugo Larsson. 

Denne berättare är född i Edsvära socken 1870. På fädernet 
härstammar han från Norra Vånga, ty såväl hans far, farfar och 
farfars far var infödda vångabor. Den senare hette Lasse Bro-
beck och var kronoskytt. På mödernet har släkten varit bosatt i 
Borge by i Edsvära sedan 1700-talet. 

Ugo Larssons fader var lantbrukare, och samma yrke har 
även sagesmannen ägnat sig åt. Därjämte har han intresserat sig 
för slöjd och mekanik. I yngre år tillverkade han själv alla för 
lantbruket erforderliga maskiner och redskap, varvid han ej blott 
tillgodogjorde sig de sista förbättringarna på området utan även 
nykonstruerade. 

Ett utmärkande drag för denne man är vidare hans intresse 
för juridiska spörsmål. Han är lika förtrogen med lagboken som 
med sin bibel. Under sin krafts dagar innehade han flera offent-
liga uppdrag. Han har varit skiftesgodeman och överförmyndare, 
ordförande i socknens valnämnd, ledamot av kommunalfullmäk- 
tige, kyrko- och skolråd m.m. 

Efter Ugo Larsson har jag upptecknat ett flertal historiska 
sägner från slutet av 1700- och början av 1800-talet. Som källa 
uppgiver sagesmannen sin morfars far, bonde i Borge by och sitt 
stånds representant i riksdagen. Vidare har jag enligt denne berät-
tare kunnat uppteckna ett stort antal traditioner från Norra Vånga. 

Otto Jansson. 

Otto Jansson tillhör de berättare, som fortfarande är i livet. 
Han är född i Kåryd i Larvs socken 1874, och i samma socken är 
även hans föräldrar m.fl. i släkten födda. Fadern var smed, och 
i likhet med de flesta av sin samtids hantverkare ägde han där-
jämte ett litet ställe, som kunde vinterföda ett par kor. Samma 
år Jansson föddes, erhöll fadern anställning vid det då nyupp-
förda Fåglaviks glasbruk. Vid detta bruk har även sagesmannen 
arbetat allt ifrån späda år. Han började som »inbärare» och avan-
cerade med tiden till glasblåsarmästare. 

Janssons speciella intresse vid sidan om yrket har varit sången. 
På hans initiativ bildades 1906 Fåglaviks manskör, vars ledare 
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Otto Jansson. Aron Gustafsson. 

han har varit i 30 år. Han har även varit den självskrivne ledaren 
av kyrksången allt ifrån 1894, då Fåglavik erhöll eget kapell. 

Bortsett från sången och de många sångarfärder, Jansson 
varit med om i sin dag, rör sig hans minnen mest om äldre sed 
och bruk. Hemmet var traditionsbundet och religiöst betonat. Det 
är alltså i första hand traditioner från föräldrarna, som Jansson 
berättar. Han förfogar därjämte över en rik fond av talesätt, skämt 
och folklig humor. 

Aron Gustafsson. 

Aron Gustafsson är föddl Stora Hökagården i Längjutn 1885. 
Fadern var lantbrukare och född i grannsocknen Södra tundby 
1836. Modern härstammade från Larv, även den en grannsocken 
till Längjum och belägen inom Laske härad. Under yngre år del-
tog Gustafsson i varjehanda på en gård förekommande göromål, 
men 1905 flyttade han till Fåglavik, där han sedan dess haft sitt 
arbete vid glasbruket. Hemmet låg dock ej längre bort än att han 
kunde bibehålla kontakten med detsamma så länge föräldrarna 
var i livet. 

Denne sagesman berättar huvudsakligen efter sin fader, men 
24 
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under uppväxtåren kom han självfallet i beröring med grannar 
och många andra personer på hemorten. Med sitt goda minne kan 
sagesmannen rätt väl erinra sig vad den eller den haft att berätta. 
Vad som är av vida större intresse för en folkminnesupptecknare, 
är emellertid att han kan redogöra för »folks tankegång», d.v.s. 
den tro eller livsuppfattning, som återspeglar sig i sed och bruk 
liksom i sägner. 



UTTALSLISTA. 
I allmänhet torde det icke behövas några förtydligande uttals-

uppgifter för de av Linnarsson anförda dialektorden. Men i vissa 
fall har det ansetts önskvärt, att ett förtydligande göres. Nedan-
stående lista, där orden skrivas med landsmålsalfabet vid sidan 
av textens skrivning, är utarbetad i samråd med Linnarsson och 
med begagnande av materialet i Landsmåls- och Folkminnes-
arkivet i Uppsala. Om ett ord förekommer på flera ställen, anges 
i listan endast det första. 

S. Landtmanson. 

aleharinga åka/ånga 15 
ansjogt ingätt 129 
bala bala 139 
blumma (best. pl.) blånia 117 
blussa bkasa 144 
bonnskjuss bin5t;65 251 
brunnsvågt brånsveikt 180 
bråenter (< brandot) braantar 80 
bråssen bråsan 94 
bråtahula bridahåka 216 
bråtakjaringer brida9artgar 344 
bugata bagata 19 
bul bak 102 
bärgen bdrjan 19 
dagel dagak 186 
dar (<där) dar 216 
duna (=dundra) dåna 350 
duna (<dyna) dåna 41 
Essvara heer bsvetra Ud?' 58 
Falböjda fak(a)bivda 14 
falbönner fakbilnar 14 
falelag fakalag 271  

falevangen fakavågan 256 
falli fali 182 
ljalings fiakigs 236 
ljarekjarra fjarayina 256 
fjarevang fiaravde 258 
fjäla fjepka 217 
frukost fråkest 191 
fägus (=fähus) fc_segs 40 
gata gata 53 
gossara 0,5ara 314 
grutekjaringa (best. sg.) 

gridapartga 32 
Gruvara gråvara 248 
gålapaper gakapapar 37 
hal hak 283 
haldörra hälfilta 30 
hallinne Ud-gina 208 
halscheppa hkckzaa 130 
halsleten hk9ktan 106 
haltrave hittrava 119 
haltäckare håtc'ekara 32 
harasdomarn harasdönzag 308 



372 

harasväj harasvct 232 
harvela (=harv-lade) hårvalci 186 
harvestuert (<harvstyret) 

harvastitat 103 
helulle hHida 210 
hovskera (=de underlydande 

under Stora Hovi) hivskara 314 
hussing (< hyssing) hisg/g 94 
hökfalsvanga hålsfatsvetea 258 
jaersväjen jaajvcban 232 
jala (<gärda) jaka 66 
jara jam 186 
jarnal (<järnarl(e)) jc)nd/ 34 
jarnharver yeinhcfrvar 103 
jarnnätter jaric'etar 190 
jarnskott j414.91e6t 183 
jarnsten jart,sMn 34 
jola Åka 192 
jusen (best. sg.) ,,i3san 144 
justra jastra 142 
kjarne ,?,tna 122 
klaven (best. sg.) kffivan, 45 
knael (<knållen) hihi 278 
kroksbug kröls,sb4g 99 
kråpa hrapa 63 
kuelsbolagen (=kullingsbola- 

gen kaalsbadgan 336 
kuelte (<kullote) Halta 81 
kulingsbo kiartgsbö 15 
källsåg 0Psilg 19 
kälongabo Okogab4 15 
kölna 9ana 22 
körkeval sårkavetk 308 
lack-klöva låls,Hva 19 
laert lat  208 
Lajemura (av laj 'led') lka- 

mt;tra 182  

lajt hul lajt huk 234 
laskeharinga ilska/dolga 15 
laskesula (plur.) letskast:tka 249 
lobrustet kbråstat 47 
lugne löena 23 
lusse litsa 202 
lussebete litsaNta 48 
medra (<meddrag) mhlret 28 
mejebuge mckjahga 118 
mesula mistAka 40 
mosslagg mils/åg 61 
mullrevel miajval 30 
mäldare 2244ara 143 
mön mon 50 
möna ma 50 
nardelar nalaa(r) 208 
Rangelavat tasnalavett 246 
ravagrop havagrO 97 
russjer håp2" 142 
rågsköla (best. sg.) ttayytka 116 
sjöråenta (<-sjörandota) 

jimianta 80 
skateskrecka sklitaskrata 50 
skeckebu fficabi.p 264 
skefter (plur.) kyar 43 
skela skaa 91 
skijarsgåla kciyeara 65 
skjusshele 5itsUka 254 
skoffa skitit 131 
skrova skriva 237 
skölajille »Mylla 342 
skölakalas fakakalås 121 
spiatetrå sptatatrgt 139 
spjällen spAkak(n) 69 
Staskulle staskitla 18 
stenkramas stnleramdis 188 
Ste'vara sQvåra 246 

1  Jfr hionska bginara 'bönderna från Hömb' ävensom ftramskabär 
'gerumsbor'. 
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struk strak 231 
struker stråkar 231 
stuva stima 24 
stäla:floka stc_klafkölca 120 
stälakanna st&lakåna 129 
stäle skela 117 
suen san (4a) 29 
Suleva såkava 246 
tater tcitar 22 
tegelåm kgakåm 35 
teldet, tildet (best. sg.) tjat, 

tklat 47 
tuskull tsk 93 
tvarbånn tvårbeiri, 41 
uddar (<yddar) itcla(r) 174 
ullbär 1.41b c'er 66 
unnataksstuva ånataksticva 302 
upprebor illarakr 15 
ustekar itstakår 38  

ustekorja imtakårja 268 
uttrebor åtrab& 15 
val vak 218 
varjastruk våriastrick 231 
vassbulinga vasbichga 15 
vasshula väs/ticka 189 
vel vek 218 
vingskebrära (=vindskidbrä- 

derna) vigjebrcbra 50 
vinterstruk vbntagrick 231 
vitamoss Mtamirs 60 
vitmåtasugel vitmatasgak 82 
vågter (plur.) viiktar 62 
ålå (< årda) *a 164 
åmalen (best. sg.) &malm 

(invaal) 34 
åmbänk ionbc'egle 36 
äljastruk ckbastrick 231 
ökta (best. sg.) 4/cia 305 



REGISTER. 

abborre 143 
Abrahams vad 248 
adel 311, 328 
Adolf Fredrik 236 
Afsan 9, 132, 248 
akleja 64 
al 166, 168 
Alboga 171 
Ale härad 14, 337 
Algutstorp, gård 250, 254; socken 

318 
Alingsås 97, 210, 236, 250, 264, 271, 

311 
allmänning: by- 58, 62, 76, 96, 155, 

168, 348, 357; krono- 76, 135, 146, 
149, 153, 161, 348; socken- 74, 76, 
92, 199, 327, 349, 357 

Alströmer 87 
Amerika 65, 304, 358 
andtid 224, 251 
anka 19, 97, 287 
annex 338 
arbete: höst- 125, 200, 216; kvinno- 

202; mans- 180, 217; vår- 185, 
208, 210, 360; arbetsdag 217, 219, 
221, 360; arbetsår 178, 202; ar- 
betsfördelning 108; arbetsförtjänst 
27, 156, 158, 185, 357; arbetshjälp 
109, 125, 198, 206, 212, 214, 216, 
341; arbetshäst 86, 263; arbets- 
vagn 192 

Ardala 275 
arrendator 109, 163 
arrende 59, 64, 176, 321, 327 
arsenik 281 
ask: träd 66, 73, 192, 194, 256 
- skruv- 166 f., 169; smör- 166 f. 
aska 101, 155, 164  

asp: löv 93; virke 242 
Attorp 109 
auktion 288, 339, 356 
avelsdjur 85, 88, 99, 317 
avfolkning 357 
avrösningsmark 152 

Backgården 55 
backstuga 58, 63 
backstugusittare 24, 64, 71, 148, 161, 

301, 326, 348, 360 
bak 39, 212, 217, 346; -tråg 38; -ugn 

34, 56 
band, bandstol 172 
bararmad 107 
barkdragning 162 
barn: fostran och undervisning 16, 

301, 321, 329 
barndop 354 
Barne härad 9, 292 
barnmorska 328 
bast 163, 174 
begravning 354 
belysning 87, 206, 216 
bete 75, 82, 96, 333 
bindsle 45, 91 
Binneberg 331 
bisittare 332, 334, 340 
Bitterna 76, 92, 348 
Bjurum 101 
björk 73, -bark 161; -näver 30, 163; 

-virke 166, 168, 224 
Björksäter 258 
Björnabro 233, 246 
Blackwell 87 
bleckslagare 289 
blekestig 230 
blekning 206 
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Blidsberg 278 
Blombacka 16 
bloss 144 
bly 265; -piska 278 
bod: förvaringsrum 39, 61 

handels- 285 
bok, böcker 297, 347 

virke 166 
Bollebygd 14, 268, 287 
bonde 14, 301, 326, 336; stor- 302; 

små- 168, 171, 360; ut- 274, 276; 
-jord 348; -praktika 297 

Borga, by 12, 230; kvarnar 9, 275 
Borgstena 250 
Borås 9, 84, 97, 163, 210, 250, 258, 

260, 264, 266, 289; B. torg 98, 
267, 271, 275 

boråsare 255 
Borås-Herrljunga järnväg 276 
boskap 60, 76, 80, 83, 288, 294, 396, 

333 
boställe: ecklesiastikt 163; jägmäs- 

tar- 155 
brandgul lilja 64 
brandring 38, 298 
Brearevadet 248 
Bredared 160 
bro: kavel- 242, 244; trä- 244; valv- 

243, 245 f. 
brodd 175, 257, 269 
brosch 38, 283, 297 
brudbegåvning 270, 297 
brunn 20, 61 f., 180 
Bruzaholm 102 
brygd 39, 107, 212, 346 
bryna 106, 111, 222 
brynen 106, 269 
bräde 30, 159 
bränna backe 100, 154 
brännvin 107, 120, 190, 198, 261, 

273, 278, 287, 333, 347; -sbränning 
176; -sförsäljning 287, 292, 299, 
355 

bränsle 62 f., 182 
bröd 14, 39, 269; bland- 14, 78, 223; 

råg- 14, 223; vete- 296 
bulvan, lockfågel 140  

- person 334, 336 
by 17, 22; -alag 69, 78; -damm 19; 

-gata 19, 326; -horn 330 f., -led 
20; -rätt 332, 334; -stämma 330, 
333 

bygge, se husbygge 
byk 39, 208, 232 
Byslätt 49, 109, 204, 210 
båtnaglar 164 
Bälinge 272 
bär: hallon 66; kråkbär 96; lingon 

213; odon 96; smultron 66 
bärande träd 145 
Bäsingen 137, 234 
bön 107; böneman 311 
bönor 62, 213 
böter 332 f. 

Carl, prins 140 
cikoria 298 
cykel 228, 252 

dagdrivare 253, 261 
Dagsnäs 101 
dagsverkare 301, 314, 321, 351, 354 
dalkulla 283 
djurbesättning 82 
djurfångst 131 
domare 335 
domarring 19 ff., 335 
dricka 40, 107, 111 f., 218, 347 
drickskanna 111 
drickstunna 40, 167 
dräkt: kvinno- 107, 199, 209, 212, 

216; mans- 107, 188, 199, 219, 274 
dräng 217, 301, 327, 337; -stuga 218 
dörr 31, halv- 30, 45 

Edsmären, Skaraborgs 10, 134, 141, 
152, 157; Älvsborgs- 10, 76, 140, 
152 

Edsveden 10, 133, 140, 146 f., 149, 
152, 328, 348 

Edsvära hed 58, 65; socken 230, 
328, 329, 349 

ek 73, 147, 161; -bark 162, 190, 269; 
-ollon 96, 145; -orre 139; -skog 
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145, 147; -spån 161; -stäver 161; 
-ved 146, 200; -virke 26, 31, 158, 
244 

eld 39, 350 
emigration 351, 357 
en 167; -bär, -bärssirap 165; -hag 

65; -hank 67, 164; -lag 165; -ris 
60; -rötter 168; -stäver 165; -ved 
60 

Erasmie 155 
Eriksberg 102 

Fålbygden 14, 76, 146, 273 
falbönder 14, 274, 289 
Faleberg 85 
Falköping 76, 257, 258, 270 
farled 10, 18 
fastjord 123, 185 
fattigvård 355; fattighjon 78, 334; 

fattigrote 356; fattigstuga 352 
fiske 142, 144 
fjortonde mars 184 
fjäder av höns eller gäss 165, 287 
- på åkdon 256, 257 
Fjölabro 245 
Flian 9 
Floby 294, 316 
flotte 248 
flyttdag 128, 199, 208 
flåhacka 100 
flått 351 
fläder 40, 64; -te 64 
fläsk 97, 202; ollon- 146 
foder 73, 180, 209, 217; -brist 73, 

296; -gång 45 
folklynne 16 
folkskollärare 156, 319 
fora 255, 271; forbonde 260, 272, 

278; forlön 273 
fornminne 19, 70, 305, 334 
fiamkammarstuga 24, 51 
frivecka 214, 288 
frostnätter 190, 214 
frälsemän 145 
frösådd, se skog 
Fåglavik 10, 109, 249, 262, 294, 360 
får 86, 89, 90, 92  

fägård 51, 55 
fähus 40, 44, 46; sommarfähus 79, 

188 
färdlag 271 
färdlass 266, 271 
färdvagn 274 
färgämne 166 
fästig 230 
fönsterglas 270 
förenade tjänster 319 
förläggare 219, 255, 271 
förpantningsjord 64, förpantnings- 

ägare 327 
första maj 331 

Gammel-Tråvad 247 
garn 173, 205; bomulls- 172, 208; 

lin- 207, 208 
-- se vargnät 
garvare 162, 296, 322 
Gate 150 
genstig 228 
gesäll 322 f. 
get 136; -skinn 322; -stig 230 
giller 97, 135, 139 
Gislaved 258 
gravhög 19 
Green 133 
grind 20, 45, 68, 153, 332 
Grude 160 
Gruvara 248 
Gryten 152 
grythängare 32 
gröt: rågmjöls- 219, 220; vit 121 
Gustav III 140, 288 
Gustav Vasa 146, 315 
Gyberg 154, 158 
Gyllenhaal 140, 311 
Gyllensvärd 88 
gård: man- 51, 55; -splan 22, 51, 53; 

-stomt 21 
gås 19, 63, 287, 289, 296; -gille 296, 

345 
gädda 142 
Gällstad 339 
gärdesgård 22, 61, 66, 154 
gärdselvirke 66, 164 
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Gäsene härad 9, 12, 14, 48, 60, 121, 
146, 158, 242, 248, 264, 289, 296, 
329, 336, 338 

gästgivare 154, 250, 253, 259, 262, 
353; -dräng 253, 254, 260; -gård 
250, 260; -skjuts 251 

gödsel 21, 75 
gök 188 
Gökhem 234 
Göta kanal 264 
Göteborg 264, 273, 286, 294; -sfarare 

264 

hackelse 201, 256 
Hallanda 315 
Hallavadet 248 
hagelpung 141 
halm: havre- 74 f.; råg- 49 f. 
halmraka 182 
handel 97, 262; bytes- 265; gårdfari- 

262, 296; kontant- 265 
handelsresande 262 
hank: 67, 91 
hantverkare 24 
harv 102 f. 
havre 122 ff., 273, 294 
hejderidare 134 
helg 341; -fritt 227 
hembygdsförening 26 
herrar 311 
herrgård 301, 314 
Herrljunga järnvägsstation 295, 311; 

socken 78; -Vänersborgs järn- 
väg 286 

Hjo 264 
hjulmakare 169, 257 
Holmåkra 253 
horn: bock- 92; -bolle 282; -sked 

282; -skedmakare 282 
Hornborga by 292 
Hornborgasjön 9 
Horsby 174, 185 
Hov 87, 166, 314 
hovslagare 322 
hudar och skinn 265, 322 
Hudene by 95, 328; socken 58, 63, 

76, 113, 160, 242, 305, 336  

humlegård 22, 67 
husbygge 28, 40, 51 
husförhör 199, 214, 298, 346; -rote 

341 
hushållningssällskap 154 
hårarbete 283 
hägnad 22, 65, 150, 332 f. 
Häljarp 253, 261 
Hällestad 147 
hälsning 325 
häradsdomare 306, 308 
häradshövding 308, 311 
häradsrätt 335 
Häradsvad 248 
härbärge 277 
härd 32 f., 56 
Härene by 77, 97 
Härjevad 246 
häst 20, 22, 76, 84, 255, 259, 296; 

-raser 84 f.; -byte 299; -namn 84; 
-sko 175, 269; -stöld 22, 349 

hö 74, 192; -gjording 163, 174; 
-stack 108, 191, 224, 227; -tork 
222, 224; höskördens fördelning 
108 

Höberg 140 
högvilt 131, 138 
höns 46, 60, 63 
Höverö 168 

igelsjuka 87, 194 
inhyses 327 
inneboende 327 

jakt 131, 140 f.; -vård 158 
jordemoder 328 
jul 179, 202, 204, 217 
Jultorp 292, 294 
Jungatorp 350 
jägmästare 145, 149 f., 154 
Jäla 169 
Jällby 174, 356 
järn 175, 257, 269; -handlare 289 
järnnätter, se frostnätter 
järnväg 157, 262; -sbygge 357; -ssta- 

tion 262, 285, 357 
Jättevad 248 
Jönköping 258, 264 
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kabbleka 188 
kaffe 202, 264, 285; -käring 290, 298 
Kafle, Matts 315 
kakelugn 32, 52, 56 
kalk 124, 316 
kalv 225; -hage 67, 75, 225 
kar: brygg- 38, 268; byk- 38, 167, 

268; mäske- 38; spannmåls- 39, 
167; yste- 38 

karamell 289;, -käring 289, 296 
kardning 180 
Karl XI 140; XII 9, 236, 350; XIII 

252; XIV Johan 133, 150, 252 
katekes 214, 298 
katt 281 
Kedum 279 
Kilagården 16 
Kind 109, 165, 258, 278, 289; -bor 

255 
kista 37 f., 54, 57, 107; skär- 162, 

201 
kistkammare 37 
kittel 143, 289; brygg- 38 
klocka: amerikansk 58; dala- 36 
klockare 318 
kläde 289; -sberedning 210 
klöver 67, 123, 316 
knallarevisan 286 
knalle 167, 260, 278, 289, 296; -byg- 

den 14, 278; -dräng 255 
Knapegården 350 
knekt 148; jfr soldat 
kniv: band- 162; skär- 162, 201 
Knut 204 
Knutse 24 f., 143 
ko 63, 74, 80; -foder 74; -hage 75, 

225; -namn 82, 180 
kol 164 
konkurs 62, 304, 314, 324 
kopparslagare 289, 297 
korg 167, 268; -makare 167, 322 
korn 121, 198, 295; -gryn, mjöl 122 
kortspel 182, 261 
Kosten 109 
kraftfoder 75, 83, 214 
krigsfångar 351 
Kristina 249  

krog 333; smyg- 355; krögerska 333, 
355 

krok 99 
kronobetjäning 148 
kronohall 152 
kronojägare 137, 149, 328 
kronopark, se allmänning 
krusbärsbuske 22, 46 
krut 134, 137, 265; -horn 141 
kryddor 264, 265, 285 
kräfta 143 f. 
Kullings härad 12, 14, 146, 248, 264, 

289 
kvarn 274, 277, 305; -damm 142; 

-kammare 126; -säd 130; -väg 232 
Kvarnö 153 
kvast 165, 186, 202 
Kvissle 51 
Kvänum 328 
kyndelsmässan 128 
kyrka 338; kyrkby 305; kyrkbygge 

70, 269, 338, 341; kyrkbänk 339; 
kyrkogård 230, 305, 316; kyrko- 
herde 316, 338; kyrkoråd 308; 
kyrkovärd 305, 308; kyrkrote 305, 
340; kyrkstig 229; kyrkstraff 148, 
340; kyrkstöt 319, 352; kyrktukt 
338; kyrkväg 232 

kålgård 67 
kålrötter 62 
Kåryd 49, 137 
Källunga 14, 63, 76, 133, 155, 278 
kärlek 16, 297 
kärra: fjäder- 256, 260; tross- 256; 

träaxel- 256 
kölna 22 
köpskål 289, 299 
körhjälp 160, 342 
körhus 50 

lada 40 
ladugård 23, 40, 46; -sbacke 193; 

-sbygge 42; -sfogde 217; -sgata 55 
laggare, laggkärl 161, 289 
lak, se byk 
lake 142 
lakrits 287 
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lamp 68, 70 
landsköp 288 
Larsmässan 121, 212 
Larv 9, 14, 

137, 140, 
85, 

152, 
97, 
270, 

105, 
318, 

127, 
329, 

132, 
333 

Larva bäsing 335 
Larvs hed 58, 65, 81 
Laske härad 9, 14, 80, 146, 273, 289, 

291 
Laske-Vedum 291 
laxöring 143 
led, se grind 
lekstuga 324, 354 
Lerum 294 
Levene 9, 85 
Lewenhaupt 140 
Lidan 9, 144, 246 
Lidköping 9, 162, 175, 268, 270, 273, 

283 
lie 104, 221, 225, 269; -smed 105, 

169, 222 
Lilla Edet 272 
limfärg 268 
lin och linberedning 22, 207, 213, 

216, 289, 343, 349 
lind 72, 163, 174 
Lindgren 137, 139 
Lindkvist 150 
lingarn 207 f. 
linne 209 
Linné 88 
Ljung 49, 88, 260, 328 
Ljunga 217 
ljus 181, 206, 216 
ljuster 142 
lodjur 137 
loge 40, 47 
Long gästgivargård 259; socken 9 
Lundby 248 
Lutebo 278 
lyckobrev 290 
lås 48 
läder 289 
lägenhetsägare 327 
Längjum 58, 230, 248, 329 
länsgräns 249 
länsman 239, 299, 336  

lärft 208, 289 
lördagskväll 220 
löv 93, 194; -hack 163, 194; -kärv 

87, 194; -täkt 73, 93, 194, 213; 
-ved 200 

mad 10, 123, 191 
majstång 21 
malning av säd 202; av potatis 176, 

214 
malt 111, 122 
manbyggnad, se stuga 
Marbogården 53 
Mariestad 148, 337 
markbo 255 
marknad 69, 257, 288, 353; -safton 

185; -snöje 290; för- 294; höst- 
198, 288; stor- 288, 300; vår- 185, 
288 

Marks härad 165 
matlagning 32, 219 
matsäck 186, 196, 218, 278 
Mickelsmässan 214 
middag 222; -smål 218 f., 222; 

-svila 220, 223 
midsommar 212 
Mjäldrunga 168 
mjölk 80, 82; -källare 40; -mat 212, 

220 
mjölkning 75, 219, 225, 227 
mjölnare 96, 305, 322 
mjölon 166 
Molla 9, 174, 238; sjö 9 
Mollaryd 98 
Mood 76, 158, 361 
morgon 217, 219, 221, 225; -mål 217, 

221; -sysslor 217, 219, 225 
mossa: tätningsämne vid bygge 28; 

björn- 165; vit- 60, 189 
Mosslanda 37 
mul- och klövsjukan 81 
munkluva 64 
Murum 176 
mård 139 
Mårten 216 
mästare 319, 321, 324 
möbler och möblering 35, 57, 268 
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Möne 177 
Mörlanda 185, 198, 236, 250, 253, 

289, 300 
mört 143 

nattkvarter 266 f. 
Naum 293 
nipper 297 
Nordbygden, se slättbygd 
Norge 84, 255, 259 
norgehandlare 255, 259 
Norrahammar 102 
Norra Vånga 250, 328, 329 
Nossan 9, 243, 248 
not 349 
nyodling 100, 123, 191 
nyår 204 
Nårunga 156, 175, 292 
nämndemän 308, 338 
nät 142 
nöthår 172; -stäcken 172 
nötkreatur, se boskap 

Od 171, 219, 260 
ok 100, 169 
Onsjö 9, 137, 185, 198, 250, 254, 292, 

295, 300 
Ornunga 175 
orre 138, 140 
Oscar 11 141, 156; prins 140 
ost och osträtter 82, 191 
oxe 86, 185, 188, 209, 217, 238, 255; 

oxhage 75; oxladugård 46; oxök 
186, 193 

oxel 72 

palt 199 
parstuga, se stuga 
pastorat 338 
pepparbröd 296 
pepparkaksgumma 289, 296 
piga 171, 202, 219, 327 
pil 166; -häck 54 
plog och plogdelar 101 
polkagris 296 
port 53  

potatis 62, 217, 219, 267, 270; -grav 
40, 61, 198; -källare 195, 197; 
-mjöl 214; sättning 125, 198, 214 

procentare 312 
präst 17, 65, 309, 316 
psalmbok 297 

Rangelvadet 246 
rast 249 
redskap 16, 21, 99, 169; -sskjul 46; 

-svirke 184 
Redvägs härad 177, 272 
rep och reptillverkning 174; repsla- 

gare 163,322 
reservat 157 
Resville 174 
riddarsporre 64 
Ridderbjelke 280 
rockmakare 169 
rotegång 356; rotemästare 340, 356; 

jfr fattigvård 
Runius 140 
ryssja 112 
Råda 278 
rådjur 138 
råg 14, 114, 121, 198, 273, 289, 295; 

-skörd 116; -sådd 121, 198 
råge 131 
Rångedala 171, 278 
rättssedvänjor 334 
räv 137, 139; -grop 97, 137 
räfsa 106, 169, 224 
röjning 182, 188 
röse: grav- 184; odlings- 184 

sadelmakare 296 
sagesmän 361 
Saleby 285 
Salmark 347 
salt 264, 266; -balja 39 
saluvaror 265, 267 
salvia 64 
samhälle: municipal- 288; stations- 

285, 288, 304 
sand 64; -jord 18; -botten 62. 64; 

-tag 65 
sandhorn 101 
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Sandhult 160 
sankjord 185; sankmark 73 
schalett 38 
schäferi 87 
sexmän, se rotemästare 
sidenduk 279 
Sika 152 
sikt 167 
sill 264 
silver 297; -bolle 35, 297; -sked 36, 

297 
singla 291 
sirap 165 
Sjuhäradsbygden 14, 121 
Sjöberget 10, 233 
Sjöhagen 10, 110 
Sjötorp 17, 177, 315 
skallfogde 132 
skallgång 132 
Skara 163, 260, 264, 270, 272 
Skaraborgs län 159, 236 
Skara-Varaslätten 14, 276 
Skarstad 279 
skata 50 
skifte av jord 17, 52, 71, 108, 336, 

357 
skiftesverk 42 f., 48, 63 
skilling 172, 285, 351; -tryck 297 
skinn 265, 289 
skjuts och skjutshållning 250 ff. 
skjutvapen 137, 140 
skog 145, 159, 217; -sbrand 154; 

-sbygd 16, 23, 54, 84, 124, 131, 
258, 342, 397; -sfågel 139, 265; 
-hugge 147, 156; -skörslor 183, 
206, 217; -smark 151; -splantering 
145, 155, 185; -sskövling 148; 
-svård 154, 156 

sked: horn- 282; trä- 282, 284; väv- 
279; skedlag 221 

skolhus 160, 269 
skolrote 341 
skomakare 322, 349, 352, 357 
skovel 160; kast- 202 
skrubba 181, 352 
skråväsende 323  

skräddare 174, 210, 212, 322, 348, 
351, 357 

skyttel: stängsel 68, 70 
- väv- 219, 221 
Skånings härad 14, 80, 273 
skåp 35 f., 57 
skäppa: hel- 116; halv- 130, 210 
skära 116 
skärkista 162, 201 
Skölvene 253, 261 
skörd 114 f.; -efolk 118; -egille 342; 

-egröt 121; -eredskap 116, 118; 
-etid 116; sädens uppsättning 
117 f.; inkörning 120 

sköreke 170 
slagsmål 249, 291, 293 
slakt 91, 97, 126 f., 198, 216; -djur 

289, 294, 296, 346 
slipsten 283 
slått 104, 191, 212, 221; -are 108, 

110; -egille 109, 113, 342; -ehjälp 
109, 113, 212; -elag 104, 106 

släde 169, 183, 217, 259 
slädföre 183, 259; slädparti 262 
slättbygd 12, 16, 54, 67, 101, 120, 

124, 128, 258, 274, 296, 310 
slättbönder 67, 270, 276, 289 
slöjd 166, 181, 184 
smed 174, 185, 269, 296, 321 
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smålänningar 258, 266 
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socker 265; -brev 289 f., 297 
soldat 24, 74, 160, 320, 339, 352, 358, 

360; -rote 320; -torp 320 
sommarsjuka 81 
sommartid 209, 265, 278 
sovel 39, 296; spicke- 39, 209, 220 
spannmål 273; -sbod 39; -sbygd 273, 

295; -sfora 249, 274; -shandel 273, 
312; -skar 39, 167 

Sparre 155 
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spik 269 
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spånad 107, 204, 205 
spång 243 
stall 40, 46, 217, 273; -kammare 46 
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stenmur 22, 62, 65, 70 f., 189 
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straff 148, 336 f., 349 
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stuga 37; stugans kök 39, 52, 56; 
stugans loft 25, 54 
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51, 271, 301, 311, 326 f., 354 

stånka 167 f. 
stängsel 72 
stätta 22, 68, 71, 229 
stäver 161 
Sulevad 246, 247 
svavel 265; -stickor 265 
svarv 282; svarvare 322 
svedja 75 
svin 19, 63, 98, 296; -hage 67, 96; 

-hus 40; -hår 94, 174, 181; -ok 
96; -ras 94, 98; -slakt 97, 216 

Svältorna 12, 156 
syren 64 
såg 26, 159 
såll 167 
säd 121; -esbygd 12, 50; sädens 

rensning 122, 201; jfr skörd 
sälg 93, 161 
Sämsjön 144 
sämskmakare 161, 322 
Säven 159 
Säveån 159 
Södra Björke 160, 269, 278  

Södra Härene 75, 77, 244 
Sölje 270 
söm 175, 269 
sömmerska 212 
sömnad 204, 210 

tak: halm- 30, 49, 182; torv- 23, 30; 
-lagsfest 29; -täckning 49, 182 

Tarsled 14 
tattare 22, 289, 334, 337 
tilltal 327 
timmer 31, 158, 184, 217 
tina 112, 167, 222, 226 
titel 327 
tjuder: hällor 90 f., koppel 90, 138, 

289; lina 67, 90, 289 
tjuvar 22, 38, 92, 96, 
tjänstefolk 171, 178, 

261, 
202, 

334, 
217, 

337 
219 

Toarp 171, 219, 278 
tobak 264 f., 270, 272 
Tomasmässa 315 
tornister 256 
torp 314; -are 24, 65, 218, 301, 314, 

326, 349 
torrfisk 265 
torv 188, 360 
trandagen 184, 208 
trettondehelgen 180 
Tråvad 58, 62, 247, 348 
trädgård 54 
Tränningshult 156 
träsko 168; -makare 168, 289 
Trässberg 98 
Trävattna 132, 246 
trösk 50, 78, 128, 198, 200, 206; 

tröska otte 128, 199; tröskverk 50, 
123; sista tröskdagen 129 

tyg 219 
tå, se allmänning 
Tåstared 142 
Tämta 160 

ull 88, 286, 289 
Ullene 132 
Ulricehamn 148, 250, 289 
undantag 74, 302, 327 
underlydande 314 
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utbor 12, 274 
utbruk 182 
utgård 186, 196 
utmark 75 
utrote 305 
utskift 109, 182, 185 f. 
utsocknes 308 
utsäde 122, 196, 317 
utter 139 

vad 246 f., 248 
vadmal 89, 210, 271, 289 
vagn 169, 256; -makare 255, 257; 

-shäck 256, 268; -skorg 256, 259; 
-spengar 260; -sskjul 46 

Valberg 17, 22, 108, 331 
Valle härad 273 
vallgång, vallhjon 76 f., 89, 198 
valvspis, se härd 
Vara 85, 259 
varg 66, 76, 89, 92, 132, 138; -grop 

134; -gård 136; -jägare 134, 260; 
-nät 133; -skall 132; -spjut 133; 
-stråk 132, 135 

varp: i väv 172, 210 f., 219 
vatten 61; -damm 67; -hämtning 61; 

-ställe 232, 250; -väg 67 
ved 183, 200; -backe 62, 183; -hugg- 

ning 13, 200, 206; -skjul 183. 
Vedens härad 159 
vete 123, 296 
Viaredssjön 13 
Vilske härad 146, 289 
visa 290, 297 
visthus, se bod 
Vårfrudag 184 
Vårgårda 294  

väft 172, 206, 208, 210, 219 
väg: framfars- 53; lands- 232; hä- 

rads- 232; vinter- 147, 237; -lag 
236; -längd 236; -märke 235 f., 
249; -syn 240; -underhåll 199, 239 

Vänern 9, 273 
Vänersborg 148, 162, 264, 273, 286 
Värmland 269 
värmlänningar 102 
Wärn 110 
Västgötaslätten 9, 11, 237 
Vättern 264 
vävning 170, 210, 359 
vävstol 219, 283 

yrke 323; -smän 322, 324, 360 
yste 343 
yxa 28, 42, 194, 269 

åbrodd 64 
åkdon, se vagn 
ål 142 
ålderman 330, 332, 334 
Ällestad 87 
Äs härad 176, 287, 289 

äga: in- 66, 75, 77, 96, 332; ut- 66, 
73, 332 

ägg 333 
äktenskap 16, 316 
Älvsborgs län 14, 17, 236 
äng 73 
ängsull 165 
ärter 62, 213, 289 

öknamn 63 
öl 167, 261, 292, 333; pors- 292 
()num 320 
öresjö 9, 238 
överum 102 
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Mellan Svältorna och slätten i Västergötland. 
Den gamla kronoallmänningen Edsveden på gränsen mellan 

Älvsborgs och Skaraborgs län skall ha varit föremål för Gustav 
Vasas särskilda intresse för det goda ollonfläsk, som han brukade 
bekomma från bönderna här. Konungen var, för att ytterligare 
anföra ortens traditioner, särdeles glad åt de präktiga ekarna, 
som prydde Edsveden tillsammans med boken, också den ett 
bärande träd för svin i ollonskog. I våra dagar är traktens flora 
förvandlad, liksom näringar och folkliv i dessa gränsbygder. Men 
ännu i dag kunna jättestora ekstockar påträffas inbäddade i mos-
sarnas dy, och vackra relikta bokbestånd vittna alltjämt om vad 
som varit, alldeles som folktraditionen i dessa trakter gömt på 
urgammal sägen, tro och sed. Dessa vördnadsvärda minnen bilda 
tillsammans den historiska bakgrund, mot vilken de nutida för-
hållandena avteckna sig. Motsättningar och samverkan mellan 
jordbruksbygd och industribygd norr och söder om gränsskogen 
förlänas ett fördjupat perspektiv, när man spårar deras samman-
hang och ursprung långt tillbaka i förgångna tider. 

När folkskollärare LINNAR LINNARSSON, under nära tvenne de-
cennier ortsmedarbetare åt Landsmåls- och Folkminnesarkivet, 
år 1924 började sitt uppteckningsarbete i denna bygd, där slätt 
och skog, slättbönder och utbor mötas, hade han ännu möjlig-
heten att lyssna till sagesmän av verkligt gammal stam. Av egen 
erfarenhet kunde de berätta om Odins vilda jakt eller, för att taga 
ett annat exempel, de hade själva haft för sed att med handslag 
hälsa »mässa i Guds namn» efter hemkomst från kyrkan. 

Den här föreliggande första delen av Linnarssons hembygds-
skildring behandlar folklivet och dess yttre ram av bygd, by och 
gård. I en följande del skall bygdernas andliga arv av tro, sed 
och dikt dokumenteras. 

Pris 15 kr. 


